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 ל פו רש ו = ומ ןי ני | רוד ים יי ומ .] וש [] יש א ו וי ו ו.
 .רתוי םירקי םיאפוריא םיקחשמ 3
 דנוארוס טקפא םע הקיסומ ירוטילקת תעמשה ,ידס ואידיוב היפצ 64-ןטדנינינ תוטלק יוביג רשפאמ '64-ודנטנינל םסק-יננוכ :ועיגה

 :רוכזל יאדכ

 תורחא תואסריגמ 17%-ב רתוי טאל םיצר םיאפוריא םיקחשמ 1
 .תורחא תואסריג ירחא בר רוחיאב םיאצוי םיאפוריא םיקחשמ 25 |

 תו , סוכ ,םיקלהפל חנה ריבי תנור לכ תא ונלצא אוצמל ןתינ ןכ ומכ
 | .מיבשמקל יפקיה דויצו ואבו*מ בועורמ :קזדשמ דזוולמ קזושמ תויד ,םירפושמ ואדיו יקבמ ,וסידזווילמ םימאנהמנ

' 
 | | ה יעיפומ = םיק 26 מ לע | םיטרפ - .דבלב תויקלח ןח ןאכ תועיפומה םיקחשמה .תומישר

 על רווי 4 ₪ 0 | 1 06 , יו 0 4 ו ץ % 3 )ל לה ה תו 77 לי צר וה ְ

\ 



- ₪ 
 ,םיקירפ |ןה*א

 ?שדוחה ונל היה המ ,בוט
 הלגתהש גאבהמ םלעתהל השק %
 גאבה ,ןוכנ .םישדחה םויטנפה ידבעמב [ =

 אל אוה יכ ,םכתא גיאדהל ךירצ אל הזה .םכלש םניחה תועדומ :םיצוציפ .0 א-\/ומפ 5. ד6 ופתוסז :דעשב
 השילגב אל ,בשחמ יקחשמב עגופ < תובושת :ריעצה ןייטשקירפ .1 5 8 טוד פאס :רטסופב

 תושתיב תונכותב אל םגו טנרטעאב [ .תושקה םכיתולאשל

 תודסומ םה גואדל ךירצש ימ .תוליגר קוחר בורק א!2 :הרמוח .8 טיעובק םירודמ

 ,תעדל ןבצעמ הז ,ןיידעו .א"סאנ רמכ ח : דה טאבו סיוויב :עונלוק .2 תושדח 4
 ,םלועב קזח יכהו שדח יכה בשחמהש : .הליפאב םיקית .8 0 .- 0

 יהודיה הירוטסיה בהואש ,םכמ ימ .עיגפ . םרטש ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא 3 טנרטניא תושדח
 רובגיב דימ רכזי יאדו ,תומסרפומ םע [ !תויונחל ועיגה יזיול 0
 ..דבלמ םלשומ היהש ,סליכא יגולותימה היזיולטה ךרד טנרטניא
 .ובקע ב שדוחה םיקחשל הריהמ הדרטסוטואל ךרדב

 הבזכאב ,םכל רשבל לוכי ינא 8 . 0 לע םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה 4
 לש ותקשה תא בוש התחד ודנטנינש 461 166: 66 .ץראב תויונחה יפדמ

 הז) 998 ץרמל דע 64020 הלש ןנוכה 0"5081א 4 5800ש \/גזתסז :םניח יצח 6

 ( ..תושדח רודמב בותכ אל וליפא 10081 2 חוכ תוידי :הרמוח 8
 ,תניינעמו הנטק העידיל בל-ומיש 8 110טע * \\ו]6 ג .קנעה םיפיטה ףסומ - זק ךסק
 גאבה לע העידיה דצל | העיפומה הנחההתה 5 2% .קירפ ןודעומ יעצבמ :הידמ קירפ .2
 תודוקנ הברה תררועמה העידי .םויטנפב "ד 4 לש | !קירפ לע יונמ םישוע ןאכ .3

 םהמ ."םוסרפב תמאה" | :הבישחל

 םיבשחמה לש םייתימאה םיעוציבה

 התוא ונלכא אלש ,םיעדוי דציכ ?ונלש

 אלש שלח בשחמ ,בר ףסכ תרומת ,ונשכרו

 לע םיטילחמ ךיא ,ללכבו ?ונל םיאתמ בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה

 ןויליגב ביחרנ ךכ-לע לשדח בשחמ תשיכר ביבא-לת ,8 רגיא אביקע | :תכרעמה תבותכ מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 יאבה 61280 ביבא-לת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה ריש ימר :ישאר ךרוע

 שי המ םכל רפסל ךירצ אל ינא ,בוט 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ ריש היבצ :הנשמ תכרוע

 וליחתת קוידב הקד דוע יכ ,הזה ןויליגב 03-6874267 .לט :םילונמ תקלחמ ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי

 רפסא ןכל .םידומעה ןיב "גניפאז" תושעל 8 :קוויש תקלחמ באו* ,רהז תימע ,ינועבג ליג :םיעובק םיפתתשמ

 ינו" ,הזה שדוחה תויהל יופצ המ םכל [ 6 :סקפ יבא ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג

 יל שי לבא ,איבנ אל טלחהב ינא ,אל 7 "ינועבצא" טספוא :סופד ,ןמנזור קראמ ,ןמשיפ

 שדוחה .םינמיהמ דואמ עדימ תורוקמ המכ 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה ןשוש יבג

 ,הטנלטאל ןמנזור קראמ תא םיחלוש ונא ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 234 - :הנשל יונמ ימד ,יפא ,רימא ,ןתיא ,יתיא ,יבא :עובק םיקחשמ

 רתויב הבושחה יתיבה רודיבה תכורעתל 0 ב
 ךרעת הכורעתה .83 תכורעת יהוז .םלועב תורומש תויוכזה לכ 6: יחצ ,רמוע ,לאכימ

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה ורקו'גוק ידג :םוליצ
 איבהל לדתשנ ןכלו שדוחה ףוס תארקל

 2 תוי ו לט 1 | ְ : 2%

 .אבה ןויליגב הילע םינושאר םיטרפ רקיעב + 7 09/0 - 7

 ןויליגב חילצנ אל ם | | | | קוו
 / ל 0 דוע 1997 ינוי * 56 ןוילג * 'ה הנש - ק'רפ בילטוג הלאינד :קוויש

 8 ןויליגב ףיסונ ,7 1-5 רוא הזילע :רדס

 'םתס ...תוריהזב וקחש ,םייתניבו
 7 - ךרועה

 0 ₪ הגיגח



 דבעמ חתפל תלגוסמ - םאה לטניא
 ?גאב ילב שדח םויטנפ

 הקישה לטנא תרבח שדוחה
 .2 םויטנפה דבעמ תא הבר הואגב

 םיחוויד הברב הוולמ התיה הקשהה ₪
 רבכ ,קירפב ,ונחנא םג .תרושקתל
 דבעמ םגש ,רורב וישכע רבכו עובש ףלח אל .םיישדוחכ ינפל 2 םויטנפה לע ונחווידו ונמדקה

 יותוא הליעפהש םיבשחמה תרמוחב גאבל "ןברוק" היה ,רוגישה רחאל הקד לפנש ,ןאירא יתפרצה ןיולהש ,רופיסה ץופנ הנורחאל ,לשמל .םילודג דואמ םירפסמב םיבושיח תושועש ,תומייוסמ תורבחל ינלטק יד תויהל לולע אוהש ןכתיו םייק גאבה ,ןיידע לבא .יספא יוכיס ,רוציקב ..דראילימ תואמ שמחל דחאה תוביבסב והשמ ךרעב אוה ונממ לובסל םכלש יוכיסה ,םנמא .גאבמ לבוס שדחה םויטנפה
 !םיששדחה א[א1א םויטנפה ידבעמב עגפ אל גאבה .2 םויטנפה ידבעמו ורפ םויטנפה ידבעמב אצמנ גאבה .(םישדח םיבכוכ לש םהיתומש ומכ) ארקנ אוה ומש-לעו 1.41997-ב ןד םשב רוחב הליג שדחה גאבה תא
 ידכ ,ונוקית לע עגרכ םידבוע םה .גאבה םישיחכמ אל לטניא תרבח לש םיסדנהמה

 .םיזוחא האמב םיניקת ויהי
 :טנרטניאהמ הטושפ הנכות דירוהל לכוי בל ןברוק לפנ ולש גאבה םא קודבל ןיינועמש ימ

 0 [1310טש סא
 706 /1181008/118100 שא טאס

 בע 1

 םישדחה םידבעמהש לש ומויק תא

 שדחה גא

 (\ק//:1\ק:א.86018/99% 1/1170:

 | םיסרטב תעמאה

 קבאמהש הל ריבס .םינכרצה תנגהל אצוי יאקירמאה טנס" חינ
 6 םיבשחמה ינרצי תא ץלאיש ,קוח ריבעהל שרוד טס מ רבו יאקירמאה רוטנסה .םלועה לכל טשפת' ל

 ל םיעוציב תמועל לעופב םיעוציבה ו

 | המוד = ב ץרהגמ 66 תוריהמב 'נדל ה לש 200 םויטנפ דבעמ ףשח יל'צר'ל 0
 .תוצר הל ךירצ בשחמה יעוציב לש ₪' % ויה

 כמ ל

 סיעו

 ,ב תוינוכמה ל ה .תוינוכמ לש ןהימוסרפל סרפה ,רוטנסה
 7 ה ללוכ תירבה
 .- יאנתב םיעוציבה ןיב האווש -
 'כו קלד תכירצ ,תיברימ תוריהמ .הצואתל םיס רה .םיליגר םישיבכב םיעוציבה ןיבל 0-0

 | תיובה-

| 
| 



 ט בורטסאק |
 < ₪ בשחמש ,הנושארה םעפה יהוז יתלבה םלועה ףולא | - ירָאג

 ₪רמא ,ותנגהל .טמחשב םלועה ו תא - לעה בשחמ ידי-לע חצונ טמחשב רערועמ

 שדוחב .קומע לוחכ ,!8א| תרבח לש

 שגפמה תאצות תא םכל ונחטבה םדוקה ,

 תכרעמבש ,תמאה .ןרקסמה

 תועבצא וקיזחה םלוכ ,קירפ

 בשחמה לבא .בורפסאקל

 3.5 חאצותב + ןילע | רבנ

 .תודוקנ 2.5 לומ תודוקנ

 5 . בו ו

 3 1 2 4 כ

 1 5 א
 4 2 ָן

+ 
 |[ . , ו ' 1 |

 7 -- רצ ,ץ

 תומולחה תמחללמ
 קר ודנטנינל ינוס ןיב ךשמנש ,רידאה ברקה

 ,תודבוע הגיצמ הרבח לכ .םויל םוימ ףירחמ

 ברקב ןוחצנל היתונע הן( וה

 .היזיולטה יקחשמ תיישעת לע םידראילימה

 המכ םע שדוחה אצי ,תירבה-תוצראב ודנטנינ לש אישנה ,ןלוקניל דרואה
 םיקחשמ 15 קר עגרכ שי ונדטנינל" :הדומ ןלוקניל .רתויב תוניינעמ תורהצה
 ונחנא ,לבא .םישדח םיקחשמ םייתאממ הלעמל שי ינוסל .תויונחב םירכמנה
 הקיזחמ ודנטנינ .דחיב הגסו ינוסמ םיקחשמ רתויו םירישכמ רתוי שדוחה ונרכמ
 ונלש םיקחשמהמ העבש .תומכה לע הלוע ןכא תוכיאה .קושהמ שילש ינשב םויכ

 "!םיקחשמה תוריכמ דעצמב םינושארה תומוקמב םיאצמנ
 הארי ולוכ םלועה ,הטנלטאב שדוחה ךרעתש ,₪3 תכורעתבש ,חיטבמ ןלוקניל

 לש הרידאה המצועה ןיבל ,ינוסו הגס לש טיבה 32 תוכרעמ ןיב לדבהה תא
 תא קינזיו הכורעתב גצויש ,ומש "תומולח" ידוס קחשמ ונשי ,וירבדל .64 ונדטנינה
 .השדח המרל םיקחשמה תיישעת לכ

 לש תוסנכהל התכז הרבחה :רחא ירמגל לדוג רדסב םירפסמ תפשוח ינוס
 לש היתוסנכהמ תינימשכב רבודמ .ןשייטסיילפהמ קר הנשה רלוד דראילימ 8
 ינוס .המודכו ואירטס תוכרעמ םג ,תויזיולט תריכממ םג רמולכ ,ללכב ינוס
 !ןשייטסיילפ ירישכמ ןוילימ 18-כ םלועב ויהי 1998 תנש ףוס דעש ,תננכתמ
 לש היתוסנכה .שייבתהל המ ןיא ןיידע ודנטנינל ,ולאה םירידאה םירפסמה תמועל
 רוכמל תננכתמ ונדטנינ םג ...ו רלוד דראילימ 3.7-ה תוביבסב הנשה ודמעי ונדטנינ
 1998 תנש ףוס תארקל ןוילימ 18-ה וק לא עיגהלו םירישכמ ןוילימ 12 כ דוע הנשה
 ותנעטל .ולאה תויקנעה יתשמ דואמ קוחר ראשת הגסש ,הארנה לככ ?הגס הפיאו
 .םויכ םיקחשמה קושמ זוחא הרשעמ תוחפ תספות הגס ,ןלוקניל דראוה לש

 -תוצרא תלשממ לש עויסה :רבודמ ףסכ הברה המכב ןיבהל וסנתש ידכ קר
 תנידמ לכ לש הביצקת .הנשב רלוד דראילימ השולשכ לע דמוע לארשיל תירבה
 !רלוד דראילימ םיעבראכ אוה לארשי

 ןמזב םיבר םיישקב תאצמנ וזה הרבחה :הגס לע תובוצע םילימ המכ םגו
 בצקב דומעל תוסנל ידכ ,ןרוטאסה לש ותלוזה לע טלחוה הנורחאל .ןורחאה
 הנשב .השלח הנש הפוצ הגס ,תאז תורמל .ודנטנינו ינוס לש ררחסמה תוריכמה
 !הרבעש הנש תמועל ןרוטאס ירישכמ תיצחמכ קר רציית הגס הבורקה

 7 7 / 2 ד

 זמ - ב 1

 7 ללוכ ,ולש םיכלהמה לכ"
 .איצמה אוה - רתויב םיש%א

 שקיב רבכ בורפסאק
 תרבחבו רזוח ברק
 תא םילקוש ]גאו

 .הבר תוניצרב העצהה 000 7
 בורפסאק לש הרוצה דספהה -

 !8| תרבחל תושקב רפסמ |
 םלוכ .םלועה-יבחרב טל

 .קזחה בשחמה דגנ תורחתהל->>םְא

 .ןיסמ העיגה רתויב תניינעמה העצהה
 העיצה ,אוגחפ ו יניסה טמחשה ןודעומ
 והז .קיתע יעס טמחשב תורחתהל
 ונלוכל רכומה טמחשב ורוקמש ,קחשמ
 90-מ יונב לולה ,לשמל ,הנוש תצק לבא
 יעסה ןודעומה .64 םוקמב תוצבשמ
 רובע רלוד ןוילימ 18%ו-ל םלשל העיצה
 .תורחתה

 תרובחל הפרטצה 5וחפ6וזג6 תרבח
 .64-ודנטנינה רובע םיקחשמה תוינרצי

 םיקחשמ רקיעב הרצי הרבחה הכ דע

 ,\\ גזגגיאא םיטיהלה םהבו ןשייטסיילפל

 ולא םיקחשמ .16+ 101071 דעו3166 1/6101

 תויוכזהש ללגב ,ודנטנינל ובסוי אל

 פוחפ|60940 ב | .לנוסל | תוכילש  םהלש

 רובש | םיצורימ  קחשמ | םיננכתמ

 סחיתה הרבחה רבוד .64-ודנטנינה

 ".ןייוצמ רישכמ והזש ,רמאו 64-ודנטנינל

 חותיפ לע העידוה םוקפק תרבח םג

 םהבו 64-ודנטננל םישדח םיקחשמ

 ![< 63106מ1 [=צנ] 4

 ןרוטאסהמ תחדרפנ 5
 לכ תא לטבל הטילחה 1108 .תרבח

 .ןרוטאסה רובע הלש םיקחשמה יחותיפ

 תורמל היתוטלחה תא הקמינ אל הרבחה

 איהש ,םמצע םיקחשמל הסחיתה איהש

 ..םיבוט םיקחשמכ ,םחותיפב הלחה



 תלצנתמ ונדטנינ
 סנכ הכרע ודנטנינ שדוחה

 ני רובע םיקחשמ
 הרבחה ידרשמב ךרענ

 דרואה לצנתה סנכה ךלהמב .תירבה

 .םינרציה ינפב ודנטנינ אישנ ,ןלוקניל

 רשאכ תושפיטב הגהנ ודנטנינ ,וירבדל

 ינרצי ברקב קיפסמ העיקשה אל

 תועטהש ,רמא םג ןלוקניל .םיקחשמה

 וכזי תורבחהו המצע לע רוזחת אל וזה

 תפוקתב הגוהנ התיהש הכימתה התואל

 ללגב | .טיב"16-הו טיבה-8 רישכמ

 -לכ שי םויכ ,ודטנינ לש וזה תועטה

 .רישכמל םיקחשמ טעמ ךכ

 תועט החילט
 :םכתא קיחצת ילוא האבה העידיה

 קלח לש תויוותה תספדה תועט הלח

 . \/ותפ עפ 115 "וקתוסז םיקחשמהמ

 ינש יבג-לע עיגמ ,עודיכ ,קחשמה
 דעונ ינשה רוטילקתה .םירוטילקת

 לע ,תועטה .תשר יקחשמל

 אוהש ספדומ ןושארה רוטילקתה

 .ךפהלו םישמתשמ בר קחשמל דעונ
 וליחתת רשאכ ,ולגת תועטה תא
 תורשפא קר םכל שיש ולגתו קחשל
 זזא םישוע המ .]ןסות 2816 :תחא
 ,ןנוכהמ רוטילקתה תא םיאיצומ
 לנשה רוטילקתה תא םיסינכמ
 רבד םוש וליאכ קחשל םיליחתמו
 סופד תועט לכה ךסב וז .הרק אל
 תמרוג אלש לבא תעשעשמ ,הכיבמ
 תמייק איהש ,עדויש ימל קזנ םוש

 רפסה - 5
 העיגה \קסשש6 םיקחשמה תרבח

 קססא רואל האצוהה םע םכסהל
 םירפס ינש רואל ואצי ויפל ,%8
 טיהלה .בשחמ יקחשמ לע םיססובמה
 .סטא6 אטאשחו קפס אלל היהי לודגה
 םיססובמ ויהי םירפסהש ,ןייצל בושח
 רשק לכ אללו קויד לש ותומד לע קר
 אצי רבכ רבעב !םיקחשמה תלילעל
 .כססתו לע ססובמה רפס

 םטא6 אטא6הו -סז 66[
 שטא6-ש םוסרפל רתוה הנורחאל

 לע ססובמ היהי ןאטאסמו ['סזטטטע
 ץפוי קחשמה !ווג\6 1[ לש עונמה
 םירפסמ ונא .(21 1 ם10ז80צ6 ידי-לע
 הביסמ הצפהה לש עטקה תא םכל
 לע םג רבדמ םכסההמ קלח ,הטושפ
 סטא6ש ..םהבו םיידיתע םיקחשמ
 !אוגאסמו 5

0 : 
. 

 ויקחשמה ינרצי םנכ םיקחשמה י
 דל וגהנ וב שגפמ 7 םיקחשמה

 עוכרל ,קוויש תואקסיע רוגסל
 | ךז ,התיבה רוזחלו תוחידב רפסל

 | ;ע הנטק הכורעת םצעב יהוז ,םִ

 לנרצי סנכ

 ,םינוש םיקחשמב

 ,תונוש תויגולונכט

 לכ .םעפ היהש המ

 .דועו טנרטניא יקפס ,תונכות ,הרמוח ,םיקחשמ

 ןמנזור קראמ :תאמ

 "ו |

 ?"הנטק" הרמא והשימ

 ןויקס) ויקוט לש קנעה תוכורעתל האוושהב יכ .יתרמא ?הנטק הכורעת יתרמא

 ןוליגל הבתכ ןיכהל קיפסהל דואמ לדתשנ) ₪3 ומכ הכורעת וא ,(םדוקה ןויליגב

 | ונוועת לכמ הלודג רתוי איה יתעדל ,תאז תורמלו .הנטק הכורעת תמאב יהוז (!אבה
 אל אוה יכ ,הזה עוראל ונסחיתה אל רבעבש ,תמאה .ץראב םעפ-יא הכרענש םיבשחמ

 וידא עוראל ךפה שגפמה ,הנשה .המודכו םיקחשמ ,תועתפה ,תושדח תוזרכה קפיס

 ..עוצקמ ישנא םגו םיאנותיע ,םירקבמב ץצופמ היה םוקמהש ,התיה האצותה

 האלעפומה חוכה תידי
 :תושדחה קחשמה תוידי ויה ,הכורעתב יתעדל גצוהש ,רתויב םישרמה רבדה

 הדי .(ת0166 1660 0868) "חוכ תוידי" ארקנה ,תוידי לש שדח רוד והז .םיקיטסיו'ג
 טולשל םכל תורשפאמ קר אל ולא תוידי .הנשכ ינפל ,הנושארל ,קושל ואצי ולא
 | ולוכי תידיה .תוביגמ םג ןה אלא ,קשנ-ילכ וא בכר-ילכב וא תומדב הז םא ,קחשמב
 ל) תושחרתהל םאתהב לכה .המודכו הלאמש וא הנימי עונל םכל רשפאל אלו דגנתהל
 ם הלאכ תוידי חתפל ולחה תובר תורבח .ומצע קחשמה יקוח יפילעו ךסמה
 ותיה תורבחה ןיב .ודנטנינו ינוס לש קחשמה יפוסמל םגו םייתיבה םיבשחמל
 6 1/0 ,1.081160ב ,(21711 8 400-1408 ,(נזגצו8 תא ואצמת תומסרופמ
 | נסונתהל היופצ ולא תוידי לע תבחרנ הבתכ) .א[וסז0806 תא םגו 1167806 ,1
 (דואמ בורקב

 הנושה קחשמ
 לג וקלוח וז הכורעתב .תוירורעש דואמ הברהב הוולמ התיה סם || 'לופ וקלוח םיישדוחכ ינפל קר ,רכוזש ימ .הנשה קחשמ תור

 :םה תונושה תוירוגטקב םיכוזה .ידמל םייופצ ' ילוא טקשב רבע הזה סקטה 1996 תנשל םינייטצמה םיקחש

 חת הררוע בר ןיינע
 םיסרפה תקולח .ידוקה
 מל הרכוה יעיבג ןכ
 ויה םיכוזהש ,ללגב

 ₪60 164 :היגטרטסא קחשמ
 :הנשה רוטלומיס

 :םילזאפ קחשמ וצד] , 1ססאסע יפְד :טרופס קחשמ 0 קאס צטאסוה 2 :הלועפ קחשמ 6 | 8
 סוא 180% 2

 :תואקתפרה קחשמ
 ו .רתשיב בוטה יס.יפה קחשמ ו 8 , 1

 אוגזוס 4 6טססז :בוטה קחשמה יפוסמ קחשמ ( ]ווסט 1
. 

 :בוטה ואידיוה תונוכמ קחשמ

 וגה 10167 3
 6004%6 :רתויב בוטה תשרה קחשמ
 פוגקסז 8:10 64 :הנשה קחשמ
 64-ודנטנינ :הנשה ףוסמ
 008%6 :םיילוק םיטקפא
 :תושדח תויגולונכט לוצינ

 5ק6ז 18110 4
 \חע (סתותוגת06ז 1 :בוטה ואידיוה

 00886 :לוק ספ
 : 201% 1צ6חג6588 :הקיפרג
 105 84/60 :הבוטה היצמינאה
 9% כסח'( מסוע 180% 1, :הלילע

 סו [כסת'( =

 ו --



 לש רוציה בצק תא הריבגמ איהש .,העידוה ינוס

 יצחו ןוילימ רציל תננכתמ ינוס .ןשייטסיילפה ירישכמ

 םישוקיבה בצקב דומעל ידכ שדוח ידמ םירישכמ

 ךותחל הפצמ ינוסש ,רבד לש ושורפ .םלועה יבחרב

 1997 תנש ףוס דע םירישכמ ןוילימ םישולשה וק תא

 תרוב'ג ,טפורק ּהרול
 [סתוס ,הנשה קחשמ

 עסמל תפרטצמ גז
 לש - ימלועה | תועפוהה
 ואידו יעטק .02  תקחל
 טפורק הרול לש םידחוימ
 ךלהמב ,קנע ךסמ לע וגצוי
 .הקהלה לש | תועפוהה

 לבא ןוקריה קראפב לארשיב ךרעי הזה עסמה לש הליענה תעפוה :דבלב םכריכזהל

 .לארשיל םג עיגת הראלש ,ןוחטב ןיא ןיידע

 טנרטניאו ו יאה תשערב קומע לוחכ
 תשרל "קומע לוחכ' בשחמה תא תרבחל תלקוש 18%[ םיבשחמה תרבח

 אוה ,"קומע לוחכ" !טמחש ...ודגנ קחשל םלועה לכמ םיקירפל רשפאלו טנרטניאה
 .הינשב תולועפ ינוילימ תורשע דבעל לגוסמו תונוט לקושה ,לע-בשחמ

 תיקנעב םיעוצעצה תרבח

 הגס םיקחשמה תרבחו יאדנב
 העידי .ןהיניב גוזימ לע וזירכה

 רפסמ ינפל המסרופ ךכ-לע

 .תימלועה תונותיעב םישדוח

 היעבה קרפה לע תדמוע תעכ

 יתש לש םירישכמה ינש לש

 .תורבחה

 .ןרוטאסה יעצפ תא תקקלמ הגס

 ינוס לומ תורחתב דמוע אל רישכמה
 תיסחי םירכמנ םירישכעמה .ודנטנינו
 הילע לע םיחוויד תורמל) טאל
 רפסמ .(םינורחאה םישדוחב
 תיסחי רישכמל ואציש םיקחשמה

 הדיספמ הגס - האצותהו טעומ
 תנעטל .שדוח ידמ םירלוד ינוילימ
 דמעמ הקיזחמ ןיידע הגס ,םינלכלכ

 ,הלש טיבה-16 יקחשמ יאלמ תוכזב
 ילעבל םירכמנ ןיידעו רבעב ורצויש

 .ביירדהגמה
 דוע תולודג תורצב תאצמנ יאדנב

 חותיפב תובר העיקשה הרבחה .רתוי

 םיבשחמה תרבח םע דחי ןיפיפה

 םיבר םיישקב תאצמנש ,לפא .לפא

 חותיפמ השרפ ,םינש רפסמ הזמ

 ךות הדבל הרתונ יאדנב .רישכמה

 עברכ לש תוריכמל הפצמ איהש

 ,תאז םוקמב .ןפיב םירישכמ ןוילימ

 .םירישכמ ףלא םישולשכ קר ורכמנ

 ברוצה דספהל הענכנ יאדנב ישדוחה

 תא | הקיספמ איהש | ,העידוהו

 םייאדכ אל םיטקיורפב העקשהה

 לש דיחיה רצומה .ןיפיפה םג םהבו

 תנומתב התוא קיזחמ ןיידעש ,יאדנב

 היחה איה ימלועה םיעוצעצה קוש

 .'צוגאמט ,תילאוטריוה

 תורבחה יתש ןיב דוחיאה םאה

 לש ורוצי תקספהל םג איבי

 ףאל ןץיא ךכ-לע הבושת ?ןרוטאסה
 לתש ,חוטב דחא רבד .עגרכ דחא

 םיבר םיקחשמ רוציב ולחה תורבחה

 הברה הארנש ,.יסיפה קוש רובע

 .יחוולר רתוי הברהו יתייעב תוחפ



 הלחה ()טגת(טתה /\א6685%  תרבח

 .(08א6 ל םיבלש תרדיס דוע ץיפהל

 וא ירוקמה קחשמה םע ולעפי םיבלשה

 םיבלשה .5גזג% םיבלשה תפסות םע

 םתוא דירוהל ןתינו 123:% 116|| םיארקנ

 .טנרטניאב הרבחה לש רתאהמ םניחב

 וגנ'ב
 ,השקבב ?וגנב קחשל םיבהוא

 ימלוע-וגניב קחשל םינמזומ םתא
 :טנרטניאה ךרד

 110 /:שוטש סומ60 הזה

 א%-\(וםת8פ %% 115 קחשמה ילעב

 יבחרב תוברקל תאצל ולכוי :נהזסע

 רתא  ךרד ,םכחב | ,טנרטניאה
 זמו6ת61 ,טפוסורקימ לש םיקחשמה

 .( נג תווחפ 6

 טנרטניאב קר
 6שז6 תקהל לש שדחה םובלאה

 ךרד קרו ךא תדחוימ הרודהמב קוושי
 ןבומכ עיגמה ,םובלאה .טנרטניאה
 716 5שגתפ 1.6 ,רוטילקת יבג-לע
 תועפוה עסמב וטלקוהש םיריש ללוכ
 1996 תנשב הילגנאב הקהלה לש

 הרודהמב ספדוה םובלאה
 םיקתוע ףלא םישימח לש תמצמוצמ
 עבר .(ח"ש םישימחכ) רלוד 16 וריחמו
 הלצהה ןוגריאל ושדקוי תוסנכההמ
 ."םודאה בלצה" ימואלניבה

 איה רוטילקתה תנמזהל תבותכה
 :טנרטניאב הקהלה לש רתאב

 [ 11 כ / /:\עוארא חס זס טסה /

, 
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 יל יספפ תואקשמה תרבח ןיב הלועפ ףותיש

 ;רטניא קחשמ דילוה ןי'גר*ו יקחשמה תרבח

 | יקקהב קחשל ולכות ותוא םישמתשמ-ב-
 ןודרוג באוי :תאמ

 |[ ךלעמלמ לש העונתו הארמב ,תוירי קחשמ דועב רבודמ השעמל
 | ענח .ךוסאל ךירצ םתוא םיצפחו םילושכימ הברה שי ךרדב .הטמל

 | ושכנע דע .המודכו ןורמית רשוכ ,קשנ"ילכ ,תוכ יקוזיח וקפסי ולא

| 
 ן

 | הואמ םיצצורתמ ךסמה לעש ,וטלקת וישכע ?ןוכנ ,ליגר עמשנ לכה |
 | טה תא דחא םיפקות לכ ,םיקוזיחה לכ תא גישהל םיצור םלוכ .םלועה יבחר לכמ םיקירפ

 ןע רבחתהל רשפא רתיי דוע ןיינעמ היהי קחשמהש ידכ .תחא-תבב םמצע לע םיניגמו
 | .דדובה ןקחשה לש הזמ לודג הצובקה לש חוכה .הצובקל ךופהלו םירחא םיקירפ

 | | תונוש תורטמו קחשמ יקוח ש* רוזא לכל .םירוזא דואמ הברהל קלוחמ 6

 םסייט םדיצלו םהלש הנושארה תוסנתהה יהוז ,םיליחתמ םיקירפ ושגפת רוזא לכב
 ע יתימא ןמזב ,רבדל ןתינ ,תמכחותמ הנכות תרזעב .םיקיתו תוברק ילעוש ,םיסונמ
 | | ןכתל םילוכי הצובקה ירבח ,ולאה תוחישה תרזעב .ברקה תריזב אצמנש ימ לכ
 ו .תונוש תויגטרטסא

 | | תצובקה תחאל םיפרטצמ םתא םא טילחהל ולכות ,קחשמל וסנכית רשאכ
 .םכמצע לשמ השדח הצובק םימיקמ םתאש וא תומייקה

 טב"32 רוביחו ימינפ ןורכיז הגמ 8 םע ,95 תונולח ,4862%50 תוחפל :תושירד
 ומ 2 ,ימינפ ןורכיז הגמ 16 םע ,95 תונולח ,הלעמו 90 םויטנפ :ץלמומ .טנרטניאל
 .33.6% םדומו לוק-סיטרכ ,ואידיו ץיאמ ,6]

 שזוח לכ לשמב יספפ תרבח לש טנרטניאה רתאב םניחב קחשל ולכות 5005080 תא
 מ סיקירפה תא ךושמל הדעונש ,תדחוימ תשר יקחשמ תריז המיקה יספפ .דבלב ילוי
 ויעצה רודל הלש תובייוחמה תא החיכומ יספפ ךכבש ,רמא יספפ רבוד .הזה רתאל םלועה

 שבה מב ב "4 =

 יויו - -

 || ונלטה תחישל רבעמ ףסונ ףסכ םכל הלעת קחשמ תקד לכש ,רבד לש ושורפ .ירחסמ | יהל ךופהי קחשמה ילו שדוח ירחא והשיתמ ..יכ זרדזהל םכל יאדכ ,חוניקלו
 | עצה רודל הלש תובייוחמה תא החיכומ יספפ ךכבש ,רמא יספפ ...טנרטניאל רוביחהו
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 .דחא קל םלועה תא ףיכהל 'ידכ

 יטטלא ראוד |

 םלועה לכב עדימ" חדה

 09 בורקבו 07 ,04 ,03 :יגו'ח ירוזא

 ופה וא רמה חש \קממ ד הלבב 2 הע |

 הוכטמה| םיטקט'ה ר'חסב .הורמביצ וכוח הלבה

 ' " , שו ו

 8 1 1 : 1 +00 01 . 0 .1 3 כ 4 גץ נה ו



 \ווכמ רתויש המכ

 רתויש המכ םסיצבק תצפהב ויה ונמתסהש תונורתפה

 רתוי ךראת אל םתדרוהש ידכ סימצמוצמו םיצווכמ

 סימדומ לש צאומ חותיפ תאז םע דחיו ,ןמז ידמ

 סירחאו הלא םירופיש .םיריהמ .רתוו  רתוְ

 ,םימדומה רמולכ ,הצקה תודיחי תרמוחב וזכרתהש

 תונורתפ סיוהמ אל םיקסוע סה הב הנכותה וא

 תרבעה תא לעיל ידכש וניבה ןמזמ רבכו ,םיישעמ

 זכרתהל שי תילאבולגה עדימה תשרב םסינותנה

 יווק ונייה ,עדימה רבוע וכרדש יסיפה םוידמב

 רפסמ ועצוה ןמזה םע .םמצע (םדומה וא) ןופלטה

 וא וז הדימב תוישעמ ןלוכ ,םיווקה רופישל תועצה

 .תרחא

 תונורתפ יגוס השולש
 תשוחנ יווק :150א יווק - תיביטימירפה היצפואה
 היינשל טיבזוליק 64 ריבעהל םירומאש םיבע
 תומכ .ךכל דעונה ידוחי סדומ םע סיבלושמ
 סא ,ןכל ,דחא לבכל העובק איה עדימה תרבעה
 ףיסוהל שי עדימה תרבעה תומכ תא ריבגהל םיצור
 איה תיתשתה תמקה
 םיהז םיווק סניה !5כא יווק ,השעמל .תרקיתמ
 רתוי םיבע קר םימייקה
 ריבעהל םילגוסמ | ןכלו
 ןיא ,תינמזרב עדימ רתוי
 תיגולונכט בלש תיילע ןאכ
 סיווקה תורשפאב ומכ
 .םייטפוא-ורביפה
 - תמדקתמה היצפואה
 (רביפ) םיביש יווק
 יווקש דועב :םייטפוא
 ןורקע לע םידבוע תשוחנ
 םירסמ תרבעה לש יגולנא
 םיווק ,למשח סרו לע
 םייושעה םייטפוא"ורביפ

 םיריבעמ תיכוכז יביסמ
 לש םיסלו

 םה סמצע םיביס
 הרעש

 ף ידי-לע עדימ
 ה .רוא

 ועב
 םילבכהו % ע
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 תאמו י,

 .לבכ דוע |
 איה לבכ דוע תפסוה לכ םעו הרקי דאמ

 ןופלטה יווקל
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 ₪ ס₪ 8 0

 םחינייעמ שארב דימת התיה םדי

 תיטיא תשר יכ ,ראשה ןיב .טנרט

 םידגואמה םיביס יפלא ףאו תואמ)

 טיב-הגי'ג 3-2 ריבעהל םילגוסמ (לבכל

 תיינב ירחאש אוה ףסונ ןורתי .הינשל

 םינותנה תרבעה תוריהמ ,תיתשתה

 תא תורדשמה תודיחיב קר הייולת

 סויכ .םיסלופה בצקב רמולכ ,עדימה

 ,תינוריע ןיבה ןופלטה יווק תיתשת בור

 -ורביפ םיווק לע תססובמ ,צראב םסג

 תא ססבל איה היעבה ,םייטפוא

 .םיינוריע םימוחתב סג וזה תיתשתה

 איה תיתרושקתה תיתשתה ריעה ךותב

 .אל התפלחהו תבכרומו תפעוסמ דאמ

 .ןיעל הארנה דיתעב ,הארנכ ,לוחת

 1 :סוזפס>6 = תישעמה היצפואה

 בורש הדבועה לע ססבתהב .א

 ,םיליבס םה טנרטניאה ישמתשמ

 סינותנ רתוי הברה סילבקמ עמשמ

 ןתינ ,םתוא םירסומ רשאמ

 ןופלטה יווקב ךכ סא שמתשהל

 ישו

 תורשע המכמ גרוח וניא םתסה ןמש) דבלב רודישל םיליגרה
 ןיול תחלצ ₪666 תינכותה העיצמ םינותנ תלבקל .(םיטיב ר
 לש בצקב םינותנ טולקל הדיקפתו ןולחה דיל תבצומה הנטק

 ₪ ו

 . : 20 + ריצת
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 רשיה הינשל טיב-הגמ

 תא .תרושקת ןיוולמ
 תרבח העיצמ תורישה

15 

 ( סטו 5

 רוצי לע תיארחאש

 יניוולמ 60% חותיפו

 .סלועב תרושקתה
 לבקמש הכרעה

 תחלצ תללוכ שמתשמה
 ללוכה ןטק ריממו ןיול
 וקל רבחתמש סדומ
 .בשחמלו תחלצל ,ןופלטה

 תותשר :סילבכ סדומ .

 סלועבו ראב סילבכה

 םסילבכב תושמתשמ

 | וע ריבעהל טילוכיש



 ימשמ סילבכה תלוביקמ

 אוה ןויערה ,ןכל .היציולטה ירודישל

 סילבכה תיתשתב שמתשהל
 סדומ הל רבזול ידכ תמייקה

 דחוימ םדומ) תילמינימ העקשהבו

 תרבעה רשפאל (בשחמל סיטרכו

 .עדימ לש וזכ המוצע תומכ

 איה םילבכה תורבח לש העקשהה

 םיחוורה לאיצנטופ תמועל החינז

 תונחת תיינבב תמכתסמו םוצעה

 ךרד ,צראב .תוינוויכ-וד הרבגה

 "בהז יצורע" םילבכה תרבח ,בגא

 הלש םירבגמה תא התנב

 ראשש דועב םסיינוויכ-וד הליחתכלמ

 -דח סירבגמ ונבו וכסח תורבחה

 םיתבה ווויכל קר ונייה ,םיינוויכ

 .םהמ אלו

 לע םיצפוק אל םישנאש ךכל הביסה

 איה ,םילבכ םדומ ,ילאדיאה ןורתפה

 היעב ,ךרדב רתויב ינבצע לושכמ

 ויפל ווק-סוטאטס סייק .תיתקיחת

 תויהל בייח תינומהה תרושקתה םסוחת

 ידכ לשממה ידי-לע תידימת חקופמ

 קושה לע לופונומ תריצימ ענמיהל

 סימייס לארשיב ,לשמל ,ךכ .הזה

 ידעלב | ןויכז  םירידגמה | םיקוח

 תרושקת תוריש קפסל תחא הרבחל

 ,המגודל ,רידגמ *"קזב" קוח .םייוסמ

 קפסל תושרומ םילבכה תורבח קרש

 איה תפסונ המגוד .הישולט יתוריש

 תניתנל תורבח שולש קר רידגמה קוח

 קר תאז סעו תימואלניב ןופלט יתוריש

 סינפ ןופלט יתורישל תחא הרבח

 הזה ווק-סוטטסה יפ לע .םייצרא

 צראב סילבכה תורבח תורשפאב ןיא
 הז ללכבו) עדימו ןופלט יתוריש קפסל

 תורשפא ןיא תאא תמועלו ,(טנרטניא

 יווק ךרד היזיולט ירודיש ריבעהל
 אל םג הז תעכש תורמל) ןופלטה
 ינפל רבכ רבע ב"הראב .(ךכילכ ירשפא
 "תוירחא* תא לטבמש קוח הנש
 ךכבו תרושקתה םוחת לע לשממה
 לכ לע ,הזה סוצעה קושה תא חתופ
 צראב .תישפוח תורחתל ,וימוחת
 הרקחש ,דלפ תדעו ןמזמ אל השיגה
 תא ,קוחה יארב תרושקתה סוחת תא
 תא לטבל שיש תורמואש היתונקסמ
 סוחתב תויתקוחתה תולבגהה לכ
 תורחתל ,ב"הראב ומכ ,ותוא חותפלו
 תווקל קר ןתינ תעכ .תישפוח
 .ומשויי תונקסמהש

 הסריגה ילעב .טנרטניאה תשרל הלוע ,125180₪ תרבח לש םיצורימה קחשמ ,עס₪
 .צורימל םיבירי אוצמלו הרבחה לש רתאל עיגהל םינמזומ קחשמה לש האלמה
 .םילולסמ דועו תוינוכמ דוע עובש ידמ אוצמל היהי ןתינ הרבחה לש רתאב ,ףסונב
 סג רשפא) קחשמב קחשל סכילע :15.6.97-ב רגסתש ,תורחת תכרוע הרבחה ...םגו
 םיגהנה 64 .רתויב הבוטה האצותה תא גישהל תוסנלו (ת876ש/876-ה תסריגב
 יי ירי ב יה גש יב בלשל ורבעי םיריהמה
 !רלוד םיפלא תרשע - ןושארה סרפה ..ו תוצלוח

 ..םד דוע
 רבכ .8₪ו006 לש האלמה הסריגה תא קוושל הלחה א[וסמס]ווא קיס0טסווסחפ תרבח

 םירבד הברה וב אוצמלו קחשמה לש רתאל וא הרבחה לש רתאל סנכהל ןתינ ,וישכע
 68800 \/גהוסז לשו כטא6 אטא6חמ לש םיבלשה תא תכפוהש הנכות ,לשמל .םידחוימ

 ו לש םיבלשל

 וכ: / [ רצ ו 15010.6

 ! ק<?ב יש 4 רונבשע
 סע *95 תונולח* תא שדחמ לעפה .\ רקיעב ,םישלוגה ברקב ,הצופנ היעב

 ."תכרעמה תורדגהב יוניש"-ל הארוהה סהילעש ,95 תונולח תחת סידבועש ולא

 םש סנכה שדחמ הלעת תכרעמה רשאכ 5 תא שדחמ םסעפ לכב סינכהלו רוזחל

 ואמסיס וסינכת לא לבא אמסיסו ןעמל .םהלש תורבחתהה תאמסיס

 לע צחל תונולחב אמסיס תרדגהב .6 | ,ישפיט ךכ-לכ ךכל ןורתפה ,תמאה

 !וסש וא אמסיס תנזה אלל =תואז .וקחצת סכלוכ עגר דועש

 "ןכ" בשה האבה החישה תביתל סשמו תורדגהב ורחבו "לחתה"-ל ןכל 1

 .הרקב חולב

 .תואמסיסב ורחב הרקבה חולב

 סישמתשמ" לש תורשפאב ורחב

 " .תישיא סיאתהל םילוכי

 . אמסיס סנכהו

 תא סנכה ,השילגל ליגרכ רבחתה \

 סעפה וזש ,רוכזו ךלש אמסיסה

 !תאז תישע הב הנורחאה

 !ונוכיה !ונוכיה
 יגרויינה יקחשמב צראה תופילא בורקב

 !סירחאו \וז(טג "16000 :רתויב םסיבושחה

 ריר: יל



 תאבה לע הקינורטקלאה תורבח בור לש תיגיגחה הזרכהה רחאל הנש יצח

 ךכ-לכ דורו הארנ אל דיתעה ,היזיולטה ךרד יתחפשמה ןולסל טנרטניאה

 היזיולטל םירבחתמה טנרטניא יפוסמ רפסמ קושל ואצי םנמא .הזה םוחתב

 .דחוימב תוריהזמ אל תוריכמה ךא ,יאדנאבו ספיליפ ,ינוס ומכ תורבח לש

 ןמשיפ יבא :תאמ

 ןולשיכה ימרוג
 תוריהמ איה היזיולטה ךרד טנרטניאב השילגל ,הנושארה הביסה

 םיכורע אל ןיידע םמצע םירתאהש ,אלא .םירתאל תושיגנהו הבוגתה

 רתוי הברה השילגה ,האצותה .היזיולטה לש בצקבו תוכיאב דומעל

 .תררחסמ הכ תוריהמב אל לבא הריהמ

 היזיולטל םיליגרה םישנאש ,טבה ותואל הרושקה ,תפסונ הביס

 ,טנרטניאה לש הביאכמה תויטיאהמ םיעתפומ םמצע אוצמל םייושע

 .ךכ לכ תולקב היעבה תא םירתופ םניא תעכ םיעצומש תונורתפהו

 םינותנה תרבעה תוריהמש ןוויכ ןורתפ וניא ריחמ םדומ ,תישאר

 יווק ומכ תונורתפ ,תינש .ןופלטה יוקבו תורישה קפסמב םג היולת

 (04016 תגו066₪18) םילבכב םימדומו םייטפוא"ורביפ םירוביח ,[80א

 איה תפסונ הבושח הביס .הובגה םריחמ ללגב תעכ םימישי םניא

 הנומת ריבעהל לגוסמ וניא היזיולטה ךסמ ,תוטשפב .הנומתה תוכיא

 םיבשחמ םע דובעל תננכותמ טנרטניאהו ,בשחמ ךסמ לש תוכיאב
 אלו תשטשוטמ הנומת איה האצותה .תרחא הידמ םוש םע אלו
 .דבלב םייקלח םה םיעצומ םייתניבש תונורתפהו האירק

 ןיפיפ םע םישלוג
 הנומתה תא ריממ םוטומ (₪ושסוו6 ארקנש יאדנאב לש רישכמה

 ,ןטק בותיכ .דבלב הריבס תוכיאבו רוריבב תלבקתמ איהש ךכ
 קרש ןויכ יתייעב רתוי ינוס לש ןורתפה .החאירקל דאמ השק ,לשמל
 הנומתה תא דבעמ ו6ו('ג]| /גזת6חסג ו ינוס לש תורישה קפס

 תא ול ןיאש רחא קפס לכ .שמתשמל התוא חלושו םאתהב
 .וע6סד/-ל םיאתי אל וזה היגולונכטה

 ךרד טנ

 םג דקפתמ אוחש ןוויכ רתויב ןיינעמה אוה יאדנאב לש ףוסמה
 קופסומ(2שסמ|6"ה .ןשילטסיילפהו ןרוטאסה תמגוד קחשמ תכרעמכ
 תוריהמב םיקסיד ןנוכו (66\[ם2) קסושסז קס 603 דבעמ לע ססובמ

 קיפהל לגוסמ אוה תויטרדנטסה תויפרגה תולוכיה דבלמ .תעבורמ
 :הלורוטומ תרצותמ אוה ןיפיפה לש םדומה .טיב-16 ואירטסב דנואס
 :וםירותפכ העברא ללוכו ער אל בצועמ טלשה .28,800 ותוריהמו
 תדלקמ דרפנב שוכרל םג ןתינ .וז36% 08117ו לטרדנטס הטילש רותפכ
 םייתניב ןיפיפה לש םירתוכה תיירפס .6א911-ב שומישל המיאתמ
 וביע לש הטושפ הליבח) ךועסז6< 1.1 דבלמו רתויב הבולע
 . םה םירתוכה לכ (השילג תנכות םג תללוכש הקיפרגו םילילמת
 = "ב תכמות אל ןיפיפה לש תיחכונה השילגה תנכות .תודמולו םיקחשמ
 םיחיטבמ יאדנאבב ךא 5מ06%שצ6 תייגולונכטב וא ]טוס

 .בורקב קושל אצת ולאה תויצפוא הכימת םע רתוי תמדקתמ הסרגש

 ינוס םע שולגל

 7 רוציקב וא) צצ6סד צ 1םו6זמ61 1 6זתוומג]-ה ,ינוס לש ףוסמה

 .\!ג2הגץסא"ה ,ספיליפ לש ףוסמל ההז הרמוח לעב אוה
 ךוד תישענ וב הטילשהו ואדיו רישכמל רתוי המוד 11-ה
 איה תיטוחלא תדלקמ) היזיולט טלש דאמ ריכזמש טלש
 .טנרטניאב השילג אוה ולש ידיחיה םושיה ,(הייצפוא
 -וליק 56-ל גורדש תיצפוא םע 33.6 א'ה םדומה תוריחמ
 .םיצופנ ויהי ולאה םימדומהש עגרב תאז ,הינשל טיב
 תרש ידי-לע קר ךמתנ אוחש אוה 11-ה לש רומח ןורסיח
 ,דיחיה ןורתיה .שדוחל 520 הלועש ךירצ ולש דחא
 תלבגה אלל טנרטניאל השיגה תא קפסמ הז קפסש
 תא תשבוכש הנפוא יהוז םויכ ...ינש דצמו .תועש
 10 תרומת השיג םיעיצמ רבכ םיבר םיקפסו הקירמא
 | ידבלב ח"ש 35-כ םהחש ,שדוחל רלוד

 " םדומו תספדמל תואיצי שי ינוס לש רישכמל
 ישי תשילג תנכות םוקמב .(םייק אל ןיידע) םילבכב
 תונוש תויורשפא ןיב רוחבל רשפאמש ינושאר טירפת
 = תורומש תובותכ ,שופיח ,6א141| :ומכ םינפדפדל תויניפוא



 קפס לצא השענ הנומתה דוביעש ןויכמ .המודכו
 הנומתה (15 - 1חו6זח61 50זצוס6 ?ס0צו00ז) טנרטניאה
 תורשפא ןיא ךא ,ןיפיפב הנומתהמ רתוי הרורב 11-ב
 יאש ןויכ םימיירפ םע םירתאל סנכיהל המגודל
 'צבק תדרוהל תורשפא ,[1-ה לש הנכותב הכימת
 .וזה היעבה תא רותפת דיתעב םימיאתמ הבחרה

 ודנטנינו הגס םע םישלוג

 תורשפא
 ,תפסונ
 רבכש
 הרכזוה
 תונויליגב
 תומדוקה
 קירפ לש
 איה
 השילגה
 יפוסמ ךרד
 םהילע ביחרנ אל םעפה .ונדטנינו הגס לש קחשמה
 ובחתמה ,םדומ שי הגסלש ,ריכזנ .רובידה תא
 אל איה םג ,ודנטנינ אטו[ הא ארקנש ,ןרוטאסל
 ויהיש ,םדומ תננכתמ ונדטנינ .םיידי קוביחב תבשוי
 םדומה .64-ודנטנינה לש 640-ה ןנוכמ קלח הארנכ
 הרבח םע ףותישב תוחתופמ ולש תונכותהו הזה
 הלש תמסרופמה השילגה תנכותמ העודיה ,פייקסטנ

 6 םיצור אל: טושפ ..
 .םילאשנהמ 93%-ש הארה ןמזמ אל 5 רקס

 .תאז תורמל ךא .טנרטניא תייזיולטב םיניינועמ אל

 הועיבשמ תוריכמ" לע חוודל עדי ינוס לש רבוד

 3 תורבח ןכ ומכ .וא601%-ה לש "ןוצר

 7 :ומכ היזיולטל טנרטניא יפוסמ לע וזירכה
 כ 8 הקובו י'צאטיה ,פראש

0 
 ור םתא המו

 .טנרטניאב שולגל םיצור םתייה םאה ?םכתעד המ

 ,תויגולונכט תויעבמ םלעתהל וסנ) ?היזיולטה ךרד
 0% ו יאלו

 / 2 . 00000 ?תשרה יעוציב
 ועד .םכתע" תא עיבהלו בותכל םינמזומ םתא

 ש* 4 )



 אד א5] ד 6
 [ ?םתשבל רבכ םיבחרתמ םייסנכמ

 ?םתדקר רבכ \/וז 1 טאשןץק

 בשחמה קחשמב קחשל קר רתונ וישכע

 לג לע םתילעו אד 5ד דש 6

 6 םאד185-ה
 רבודמ ןויערה תא םתטלק אל דוע םא

 לש שארב שדח בשחמ קחשמב

 וניטנרטש (!?םירכוז) "ץהו יטקסרטס"

 ..וב קחשל הנהנ היה חוטב

 דה תרבח ידי לע ולא םימיב קוושמה

 לש היצלומיסב רבודמ .הידמיטלומ יצרא

 תונש חסונ דמימ תלתב תוינוכמ יפדרמ

 ,הנאריפ תינוכמב םיגהונ םתא .70"-ה

 םכלומ .בטיה תשמוחמו תניינרושמ

 ךירצש תוינוכמו תוירזכא תויפונכ

 ...לסחל

 העיסנ ידכ ךות םיפדרנו םיפדור םתא

 לע הדבכ שא תחת תררחוסמ תוריהמב

 םילושכמ לעמ ,רפע יליבש ,םישיבכ

 .דועו םירשג

 תידמימ תלת הקיפרג ללוכ קחשמה

 ןורמתה תויורשפא .המיהדמ תיטסילאיר

 .תולבגומ יתלב ןה בכרה לש
 ,תמלשומה תינוכמה תא רוציל ולכות

 ילכ 20 לעמו תוינוכמ 76 לש רחבממ
 דע לש תשרב קחשל תורשפא שי .קשנ
 .םיפתתשמ 8

 הידמיטלומ יצרא-דה :ןאובי

 שוט שוט
 ייא לש תוברה תוכלממה ןיב םש יא
 מ"קפ ךלמה לש ותכלממ תנכוש הינברג
 ךלמ רשאכ .הינשוט תכלממ - יועילשה
 תופקתהמ תחאב ףקתנ הינשוט
 בייח והשמ יכ טילחמ אוה ולש תונדמחה
 הכלממה רצוא תא אלמל ידכ תושעיהל
 ץעוי .עגתשיש ינפל ,םימולהיבו בהזב
 רוביג איצוהל :תינואג העצה הלעמ ךלמה
 ףושחל תנמ לע תועסמל ירותסמ
 .םירובק תורצוא
 תוילכלכה ויתוגאד תא רותפיש רוביגה
 רחא אל אוה ישילשה מ"קפ ךלמה לש
 היצמינא תומד ,שוט שוט רשאמ
 ,"שוט שוט" היזיולטה תינכותב תבככמה
 רשא תוקפה .ג.ג ינפלוא ידי לע תקפומה
 שומישה תויוכז תא "תבשחמ"מ התנק

 לעי םיישיגמ תיראלופופה תינכותה תא .תומדב
 .יבגנה לאכימו רהוז-רב
 ידי לע שוט שוט לש ותומד תריצי ךילהת
 יקחשמ םוחתב םידקת הווהמ תבשחמ
 ובש ,לארשיב םייביטקארטניאה היזיולטה
 מייקש תומדב שמתשהל הכ דע היה גוהנ
 הכפוהל תנמ לע היזיולטה יקחשמב רבכ
 .בשחמ קחשמל אשונל
 םיאתמה ,בשחוממה הלועפה קחשמ חותיפ
 חותיפל ליבקמב השענ ,יתיבה בשחמל
 תינכותב ושמתשה וב ינשדחה יגולונכטה
 ונממ דרפנ יתלב קלחכו היזיולטה
 :םירופיס השולשל קלחנ הלועפה קחשמ
 רוזעל שי הז קלחב - דובאה רצואה שדקמ
 הכיתחבו םייחב שדקמהמ תאצל שוט שוטל
 .בהז ינולספ רתויש המכ ףוסאלו תחא
 רתויש המכ ףוסאל ,הילמיהה ירה תודרומב תוריהזב שולגל שי - הילמיהב םישלוג
 ריואה תניפס תא סופתלו םימולהי יחרפ
 .התיבה רוביגה תא הריזחמה

 ח

 "שוטקרטב גוהנל שי הז רופיסב - ףדרמה

 ירשגו תויפוסניא תורהנמ ךרד וברוט ןושוט

 לפונה ףסכה תא ףוסאל ןמזב ובו הכלממה
 .יאנקה עור ךלמה לש ויקשמ

 06 ל 5
 םירצמ ירע לע וטלתשה םינומדק םילא
 וכפה םיפסונ םירתאו הזיג ,רוסקול .הידירשו
 .תוברקה ירתאל
 איה הדיחיה םתרטמ .היסקלגל ץוחמש תויושי ידי לע חלשנש ינכמ םילגר ליח םה םילאה
 לכ תלילשו םידבעה םיחרזאה לע הטילש
 .םהלש הבשחמה שפוחו םתוריח
 םירבוע ,ששפוחהו ןויגהה תוחוכ ,ויתוחוכו אר
 .ךתטילשל

 םירעה תא ררחשלו תוחוכ סייגל ךילע
 .םינומדקה םילאה תוצירעמ
 לש רצויה תיבמ ,הלועפ קחשמ דוע והז
 .סטרא קינורטקלא
 .ח''ש 229 :ןכרצל ץלמומ ריחמ
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 "םימשב תעגל"

 .תוידמימ

 תכרעמ ,םיבכוכ תוצובק) םוקיה בחרמ תא ריכהל לכות הנכותב שומישה תובקעב

 תאו םימשה ימרג לש העונתהו םוקימה ,יסחיה לדוגה תא ןיבהל ,(המודכו שמשה

 םע תורכה ךות הווהבו רבעב םוקיה רקחל עדוותהל ,ןמזה יגשומל םהלש רשקה

 םיילקיסיפ םיקוח ריכהלו (דועו תויללח ,םיפוקסלט) םיגולונכטה רקחמה יעצמא

 .םימשה ימרגב םיטלושה

 דימלתל תרשפאמו תישוח-בר ךרדב רתויב ינכדעה עדימה תא השיגמ הדמולה

 ,הדימלה תביבס יביכר ןיב טוטיש ידי לע תאזו עדי תריתע הביבסב אצמתהל

 תמייק הדמולב .דועו הימדה עויסב הדימל ,עדימ דוביע ,עדימ ינותנ תאוושה

 תרבוח םג תללוכ הזיראה .טנרטניאב תירבעב "םימשב תעגל" רתא לא תוירושיק

 .םידומע 48 ,תקתרמ תויוליעפ

 | ,תעבורמ תוריהמ .יד.יס ןנוכ ,הגמ 8 ןורכז ,הלעמו 486 בשחמ :תכרעמ תושירד

 ,5.00 סוד ,תירבעב הגמ 16 םע '95 תונולח וא הגמ 8 םע 13 תונולח הלעפה תכרעמ

 .טפוסורקימ םאות רבכע ינועבצ ךסמ ,לוק סיטרכ ,550 יונפ יסיסב ןורכז

 תיב תוליז ,ונכט ,גורדש ,טלבתסה

 םעפ םתיסינ ...טנרטניא ,הנעגת ,טפשמה

 הלאה םיפורצה וא םילימה תא שפחל

 "םילימ-בר" ?םכלש ילגנא-ירבעה ןולימב
 תא ליכמה ןושארה ירבעה ןולימה אוה
 .הלא לכ

 םיכרע 33,000 ףיקמ "םילימ"בר" ןולימ
 עיצמ אוה .םילימ יפוריצ 20,000רו

 םיכרעל שומיש תואמגוד 0
 לכ תא םיפיקמה םייששורפ קפסמו םינושה
 .הלימה לש תויועמשמה תשק

 םוקיה רקול עסמ

 תביבסב תוליעפה .םוקיה רקחל השדח הידמיטלומ תדמול איה

 לאכ םהילא סחייתהלו ,םימימשה םימצעב "עוגנל" תרשפאמ "םימשב תעגל" הדימלה

 פוקסלטמ םימולצתב הוולמ עדימה .ול םימוד םג ךא ונמלועמ םינוש - םירחא תומלוע

 תלת הימדה תויצמינאו תוניירקב םיוולמ םיטסקט ,א4543-מ ואידיו יעטק .ללח
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 ןולימ והז - תוחפ אל בושחו הלא לכ דצל

 תויצקנופ ליכמה וגוסמ דיחי בשחוממ

 ותוא תוכפוהש ,תומכחותמ בשחמ

 רתויב יתודידיהו טושפה ןולימל

 ירבעה ןולימה אוה "םילימ-בר" .הלעפהל

 .ןושלב םדקומ עדי שרוד וניאש ןושארה

 םא םג םכתרזעל אב "םילימ-בר"
 עיצי אוה .יוגש ןפואב הלימ םתדלקה

 ,תובורק םילימ לש המישר דימ םכל

 .םתנווכתה הילא הלימה תא ולגת ןהיניבו

 .הגמ 8 ןורכז ,הלעמו 486 בשחמ :תושירד

 ןוגיהנ
 לכב היפצ תרשפאמ הנכותה

 לארשי תנידמב םימייקה םירורמתה

 לש דרפנב הגצה תורשפא םע
 דומילל םייטנוולרה םירורמתה

 םירבסומ םיבר םירורמת .הירואיתה
 תונומת וא ואידיו יטרס תרזעב
 תא םיראתמ םיטרסה .סליטס
 םירורמתה םיעיפומ םהב םיבצמה
 רשאכ תוגהנתהה יללכ תאו
 .םהילא םיברקתמ
 יקוח לש רגאמ הליכמ הנכותה

 הרובעתה יניד .לארשיב ןישנועה
 תנמ לע וננכותש ללמ יכסמב םיגצומ

 לש העוגרו המיענ האירק רשפאל

 הוולמה טושפ חוסינב רמוחה

 .ואידיו יטרסבו תונומת ,םירויאב
 יבגל םינוכדע תוריש תללוכ הנכותה

 .קוחב תופסותו םייוניש
 תוגצומ תינוכמה עונמ תוכרעמ לכ

 םע דומילל םילק םיטרס תרזעב
 .עונמה תלועפ יבלש לכ לע םירבסה
 הנכותב םיבלושמה םיטרסה
 םג ךכו םייתימא םיבצמ םיפקשמ
 .תויצמינאהו םיטוטרשה ,תונומתה

 םירשפאמה םימושיי הליכמ הנכותה

 יקחרמ :ןוגכ שיבכב תודבוע תניחב

 תייתש רחאל הגיהנ תורשכ ,הריצע

 .המודכו לוהוכלא

 דמלנה רמוחה םושיי תקידב םשל

 ינחבמ לש לודג רגאמ הנכותב םייק

 ללוכ ,תימצע הניחבל הירואית

 הליכמ הנכותה דבלמ .תונורתפ

 .שדח גהנ טלש םג הכרעה

 לארשיל ןוכרד
 םילויט יבבוחל דעוימ "לארשיל ןוכרד'

 לכ תופמ תא ללוכו ץראה יבחרב

 הרוצב לארשיב םיבושיהו םישיבכה

 תאזו רתויב תנכדועמהו תטרופמה

 ואידיוו סליטס ימוליצ תואמ בולישב

 .רלוא םוליצ סורטבלא לש םיביהרמ

 הספדהו הקפה תרשפאמ הנכותה

 תוקיודמ תופמ לש תיטמוטוא

 םוקמ לכל םוקמ לכמ העיסנ תוארוהו

 .לארשיב

 ןכדעומה יתורייתה םינותנה רגאמ

 100 :ללוכ "לארשיל ןוכרד"ב ףיקמהו

 וףיכו רוקיב ירתא 1000 ,םיילגר םילויט

 תנשל ונכדוע רשא םיבושי 10

 454 לכ םג םיטרופמ םעפהו 7

 .הימונוטואה יבושי



 םלועל ואיב םה הלחתהב

 .רחא גוסמ רוביגל םיארחא

 הדובע לש םינש שולשמ רתוי תצק ירחא
 ,השק

6 ?], 

 גס לש שדחה קחשמה שדוחה אצי
 00 ול וכיח דואמ םיברש

 ול ה'גנינה םחול אוה קחשמה רוביג .\א זזוטז
 בורקב ,םירבדה תא האור ינאש יפכ .גנאו
 םיעדוי םלוכש יפכ קוידב ומש תא וריכי םלוכ
 דלונ קחשמה ,רוקמב .םקוינ קויד והימ
 י'גופא .י'גופא תרבח לש םיטהולה םישארב
 לש וחותיפ תא וזכ הו ריבעהל הטילחה
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 ושאכ ,השעמל . םשב הריעצ רבחל קחשמה
 אל דוע וז הרבח ,אצמוה קחשמה לש ןויערה
 "לע וריוצש םיבר םירויצ םנשי .תמייק התיה
 םיעיפומ אל ללכש ,י'גופא לש םינמאה ידי
 ינפל תאצל ךירצ היה ומצע קחשמה .קחשמב
 ןיראת תא וחד +ןכ ₪69!וה: תרבחב יצחו הנש
 טיתלה םע שגנתי אל הזש ידכ קווישה
 ךלחמב .טא6 ?צטאטמה 3 - םהלש ןושארה
 הרבחה .תויונחל קויד אצי זאמ ,והשמו הנשה



 תא ול התעש ,קחשמה תא השטיל

 םילוכי םכלוכ ,וישכעו יפרגה עונמה

 -ה תסריג תא דירוהל םיבייח םצעבו

 ןוכנ !טנרטניאהמ ולש 866

 םה לבא ,םיבלש העבראב קר רבודמ

 תארקל םכתא ןיכהל ידכ םיבוט קיפסמ

 תא תויונחב גישהל ולכות זא ,רבמטפס

 .קחשמה לש האלמה הסריגה

 תרסח איה יכ ,הלילעה לע תחא הלימ

 ,הליז :םיקחשמ לש הזה ןונגסב תועמשמ
 טילחמ ידמל קפקופמו ףרוטמ סופיט

 שמתשמ אוה ?ךיא .םלועה לע טלתשהל

 ינמ לכ רוציל ידכ תיטנג הסדנהב

 ,הלאה ה'רבחה .תויצאטומו תוצלפמ
 המ תושעל וליתתה ,הדבעמב ודלונש
 והשימש ,ךירצ וישכעו םהלש שארבש
 אוה הזה והשימה .םלועה תא ליצי

 .גנאו ול זעונה םחולה
 ,דחוימ יפרג עונמב שמתשמ קחשמה

 -תלת הילשא רצוי עונמה .8טו8 ארקנש
 ידמימ-תלת קחשמ אל והז לבא ,תידמימ
 הז םא ,איה הלאשה .הלימה ןבומ אולמב
 קחשמה דוע לכ :הבושתה ?םכל בושח
 םיארוק ךיא תפכיא ימל ,בוט הארנ
 הקיפרג ןכ וז םא תפכיא ימל ?ולש עונמל
 ,תמאה !אל וא תיתימא תידמימ-תלת
 לבא תקייודמ יכה אל וזה הבושתהש
 םיבר לע תלבוקמ היהת טלחהב איה
 קחשמ תריקסב רבודמו רחאמ .םכיניבמ
 קמעתנ אל ,הקיפרג לע הבתכב אלו
 יושע ןכש רבדה .וזה תקתרמה היגוסב
 דבעמ בייחמ הזה קחשמהש ,םיבר ןיינעל
 ןורכיז הגמ 16 םע הלעמו 120 םויטנפ
 בורב ךמות קחשמ ,ףסונב !רתוי ...ו ימינפ
 .םימייקה םיידמימ-תלתה םיציאמה

 קחשמה לש ןונגסב קחשמ המכ דע ,ולאשת
 הלאשה ?ירוקמ תויה לוכי רבכ [כטא6 אטאטחו
 ןונגסב םיקחשמה תיברמ יכ תינויגה דואמ
 דוע ף,קשנ-ילכ דוע ,תופמ דוע םיללוכ הזה
 יקוזיחו םידוק המכ דוע ,םיידוס םירבעמ המכ
 לש םידוקה תא אודקל וחכשת לא) חוכ
 ףסומב םכרובע דחוימב וננכהש ,הזה קחשמה
 לכ תרמגנ ללכ-ךרדב הזבו ,(זוקצסק
 המכ לש םחומש ,רבתסמ לבא .תוירוקמה
 תונויער חתפל עדוי ןיידע םיקחשמה ירצוימ
 .םיירוקמ

 םע וליחתת קחשמה לש הכוראה ךרדה תא
 הליעי היהת ברחה .םינקירוש המכו הדח ברח

 לסחל ולכות םתוא םג לבא ,םינטק םיבירי דגנ
 םינקירושב שמתשת רשאכ .תוכמ רפסמב קר
 .ביריה תא םתספסיפ םא :העתפה ךל היופצ
 ולכות וישכע .ריקב ץעני ינלטקה ןובכוכה

 ךשמהב !הרזחב ותוא ףוסאלו ריקל תשגל
 םיליט רגשמ ,םינומיר רגשמ ,הבור ופסאת
 רתוי שי) יזוע עלקמ ,םיתייבתמ םיליט ללוכ

 שמתשהל רשפא זאו קחשמב דחא יזועמ

 . .-- "תחת
4 

 קשנ-ילכ המכ דוע שיו ,('תחא-תבב םיינשב
 המ קר הזש ,בל ומיש .םיינלטקו םידמחנ
 הסריגה .51876ש/7ַ8ז67-ה תסריגב יופצש
 !תופסות המכ דוע ליכהל הרומא האלמה

 םיאצמנש בכרה-ילכ ...םה תפסונ העתפה

 ,רדנט ואצמת ינשה בלשב ,לשמל .קחשמב
 וב גוהנל רשפא !םיליט רגשמ ול שי רוחאמש

 יעיברה בלשב .סרה הברהל םורגלו רהמ
 רתוי הברה ןאכ שי ,רוציקב ...קנט ואצמת
 .פסססו םאות דועב רשאמ

 ,רתויב הבושח תחרוא ואצמת קחשמב
 .הרזעל תננחתמו ריקל הרושק איה רשאכ
 קחשמהמ טפורק הראל איה וזה הכיתחה
 תוכזב איה ןאכ הלש תוחכונה .ךסהו5 31001
 תיארחא היהתש ,(0317 [הוסזגסחט6 תרבח

 .האלמה הסריגה קווישל
 איה בר ןיינע הפיסומש ,תפסונ תורשפא

 ספטל ןתינ תומלוסה תרזעב .תומלוסה
 המכ דוע לסחלו בלשב תופסונ תומוקל
 .תויצאטומ

 -שאר יקחשמל תורשפא ללוכ קחשמה
 קחשמל רבחתהל םילוכי םינקחש ינש .שארב
 לש תירוטה האיציה ךרד וא םדומ תרזעב הזכ
 (..הדובעה םוקמב) תשר םכל שי םא .בשחמה

 העברא דע לש קחשמל רבחתהל ולכות
 קחשמה לש האלמה הסריגה .םינקחש
 טנרטניא וא תשר תסריגב ךומתת
 .םינקחש הנומש דע לש תבחרומ

 .תוניינעמ תופסות המכ דוע חוניקלו
 וחמשי םכיניבש םדה יבבוח ,תישאר

 .תוריקה לע חרמי םד הברהש ,תעדל
 דחוימ לוק ץורע שי קחשמל ,תינש

 התוא ,(רוטילקתה לע האלמה הסריגב)
 קר אלו םירוטילקת ןגנמ לכמ ןגנל ןתינ
 תללוכ האלמה הסריגה !ומצע בשחמהמ
 ,קפס ןיא .םיבלש תכירעל הנכות םג
 הלאכ םיבלש הברהב אלמתי םלועהש
 וא טנרטניאהמ דירוהל היהי ןתינ םתוא
 .תודחוימ תוליבחב שוכרל

 הברהמ דירוהל ולכות קחשמה תא
 עיגל טושפ יכה .טנרטניאב םירתא דואמ
 דוע .ומצע קחשמ לש ימשרה רתאל
 תוארל ולכות תונומת דועו םיטרפ
 .םיאבה םירתאב

 כ / /:צצעוא 530 סע 10.60

 1% / /:צאעוא .30 768 118.0011

 1 1ןכ / /:טעאוא .+1ה+6ז8611/6 60



 תמחלמ"ב רקוויאקס קולל יבונאק ןאו-יבוא רמא "!דימת ,ךמיע אהי חוכה"
 .דואמ בורקב ןווכתה אוה המל קוידב ןיבהל ולכוי םיבר םיקירפ יכ ןכתיו "םיבכוכה
 ינולא רפוע :תאמ

 הנושאר ודנטנינ תוכ רזחה
 תא הפשחש הנושארה איה ודנטנינ ,שדח גשומ אוה "חוכ רזחה"

 תטאוטום-ה הלש חתוכה רזחה תדיחי םלועב ןרותה טיהלה תויהל ךלוהש
 64 ודנטנינל תדעוממה ,הדיחיה .ק\6%א | המב .בשחוממה יתיבה רודיבה
 תרבחתמו דיאונולס לילסב שומיש השוע יאדו םכמ םיבר ,ןכבו ?רבודמ
 ורכזה תטלק םוקמב קחשמה תידיל קחשמה תונוכמ תא | םירכוז
 ףילחל היהי ןתינ יכ העידוה רבכ ודנטנינ) רתוי תצק וליכהש תודחוימה

 ,קחשמ ידכ ךות ,וללה תודיחיה יתש ןיב ?דםתפטתאתת .ןסמ םתסמ
 .(ךכ לע עידוי דחוימ ךסמ רשאכ | היה לוכיש את ךותב יונב היה
 הדיחיב שומיש השועה ןושארה קחשמה וליאו הסיטה תעב דצל דצמ עונל
 ןכא קחשמהו 0"518א 64 אוה השדחה | ץורימ יקחשמו זכספ תגספא
 תידיה יעוזעז םע רתוי הרישע היווחל ךפוה דערו דגנתהש הגה וליכה םירחא
 + ?רימ תועיגפהו תולושגנתהה תא םיוולמה | םיבוביס עציב ןקחשה רשאכ
 | .(28 דומעב הבתכ ואר) .בייוא | תואמגוד 2 םה ולא .ידמ םיפירח

 ."חוכ רזחה'"ל || < ה <>
 הינש ינוס ךכ לכ םיחתפמל חקלש ןיינעמ 2 4 ו:

 רוגיפב תויהל תבהוא אל םעפ ףאש ינוס הזה טנמלאה תא איבהל ןמז הברה .-.? א .
 תידי ןפיב הררחיש רבכ ,ודנטנינ ירחא |ךא ,תויתיבה קחשמה תוכרעמל - א. *

 .הלשמ תעזעדזמ | תניינעמ .תורקל דמוע הז ףוס ףוס שי // 4 % \ יצא
 תוצפל אב ינוס לש א ג1.00 גה שחרתמ הז לכש הדבועה םג ., "7" ווק ₪ 3 |

 ןשייטסיילפל התע דע ויהש םירסוח ינש לע = תוכרעמ לכ לע תע 7 110: / \ערעצע .ט]קז01161%.טסמה
 64"ודנטנינב םייקה רבד ,תיגולאנא תידי - .תונושה קחשמה ,

| () 
 אווה ג

- . , > ] :> 

 ב 2-0

 ]הג
 ייווי 0-5 ו בשל מ עט 1 308

 תחואזפטתת בז[ובושו) לכוושז
 ב5 = ; 2 ₪" :(כשיל



 .חוכ רזחהו בר ןמז רבכ ןרוטאס הגסבו

 לש וזל המוד הרוצב תבצעומש תידיחה

 תוידי יתש תללוכ ,תירוקמה תידיח

 ןותחתה קלחב תומקוממה תויגולאנא

 םג ,ךכל ףסונב .תידיה לש םינפ יפלכו

 ואו 8ז,ם ג %-ה תדיחיב ומכ ,ןאכ

 רשא ,דיאונולס לילס םייק ,ודנטנינ לש

 הדוקפ תובקעב | תויצרביו ללוחמ

 .קחשמה ןמ המיאתמ

 םיכמות םיקחשמ העברא ,התעל ןוכנ

 8051100 8108 :השדחה תידיב

 017 062088 סאה[ 4

 .או ד ₪001.11 %א תגדדז.ם א-ו
 ,אמגודל םשפטנמס | 81אסת-ב

 םיחילצמשכ הנידע היצרביול תידיה תמרוג

 רתוי קזח עוזעזלו ביריה לש הכמ םולבל
 תידיה תא וניסינש רחאל .הכמ םיגפוסשכ
 ןכא םיעזועזהש הנקסמל ונעגה ,השדחה
 רתוי םישלח םה ךא ,םיקחשמל םיפיסומ
 ₪זא(81,₪-ה תדיחימ לבקל וניכזש הלאמ

 .ודנטנינ לש 6%

 ישילש .יס.יפה
 הנוש קחשמ תייווח היופצ תמאבש ימל

 רבכ טפוסורקימ .םיבשחמה ילעב םה

 ךומתיש הנכותה טנמלא תא המילשה
 .1-=0א65 ארקנ רשאו חוכ רזחהב

 תומצוע לש םצמוצמה רחבמל דזוגינב
 ,ינוסו ודנטנינ לש תונורתפב יוצמה םיעוזעז

 לע עיגהל םיחתפמל רשפאי הז חוכ רזחה
 ינימ לכב ךסמה לע םישחרתמה םיעוריאה
 היצרביול תידיל םורגל ןתינ .תונוש תורוצ
 ןתינו רפע ךרדב עסונה פי'ג תוולל ידכ הנידע
 תוולל ידכ רוחאל עתריהל תידיל םורגל

 ...הלחתהה קר וז .סוטממ ליט לש רוגיוש
 טרדנטסב עגרכ ךמותה םיקחשמה רחבמ

 1 ל "מב רש )

 |: 1 שי דירק

. 

 יס'כ[ חוכ תוי ןי :תוןואתכ

 ]6[ [6 תידיה :ה]ואתה

 רבכש תורמלו םצמוצמ ןיידע שדחה
 410 ומכ םיקחשמב עזעדזהלו רשפא
 -ו 51תאד דאחטשאשספת, כמפ6תאד 2

 .קיפסמ אל ןיידע הז 410 604
 תונתשהל דיתע הזה בצמה םלוא

 םיליחתמ םיחתפמה בר .דואמ בורקב
 םיקחשמה ךותל "חוכ רזחה" בלשל
 ומכ םיטיהלל יכ ונרשבתנ רבכו םהלש
 ורשפאיש תופסות ואצי ,אמגודל אופא

 .דואמ בורקב ,עזעזל םהל
 ןיא עזעדזהל םיצורש .יס.יפ ילעבל

 =0865-ה תידי .עגרכ תויורשפא הברה

 ילוא איה 064 קאסמ[]675 לש תא
 רזחהב תכמותש הדיחיה תיתיבה תידיה
 ןיידע ריחמה םג .1-ת0865-בו חוכ

 .ב"הראב רלוד 250 - תיסחי הובג
 תורחא תורבח יכ ונרשבתנ רבכ

 חוכ רזחה תודיחי גיצהל תודמוע

 הגה םג ללוכ הזו .יסיפל תורחא
 ןקחשל דוערל לכויש שדח םיצורימ
 .ולתועונתל דגנתהלו םיידיב

 םישודיחה ןמ הברהש חינהל ריבס
 ,הבורקה ₪3-ה תכורעתב ופשחיי וללה

 ןכדעל לכונ אבה ןוילגב רבכש ךכ
 םוחתב תויוחתפתהל רשאב םכתא

 .הז
 ונרהזה רבכ ונחנא ,ןפוא לכב

 דמוע םכלש םלועה -  םכתא
 הזשכ םיעתפומ ויהת לא .עזעדזהל

 .הרקי

 ...תדעור תשרה
 אוצמל ןתינ ,דימת ומכ ,בר עדימ

 ארקנ דחוימב ןיינעמ רתא .טנרטניאב
 !המגדה וליפא ואצמת ובו סא

 !םייניעה לומ םכל דקרי ךסמה
 :םינרקסל ,רתאה תבותכ

 110: /שעעוא .1-[ ס סס.ססה
 תוסנל םינמזומ םיפסונ םינרקס

 11'6- ומכ תורבח לש םירתאל עיגהל
5 467-1088 800807 
 .דועו טפוסורקימ

 טנרטניאל בהזה ךירדמ
 תרבח םע ףותישב "סוקופ" תאצוה

 דעוימה רפס האיצוה "בהז טנרטניא"
 תשרב וכרד תא ליחתמש ימ לכל
 דבועש ימל דעוימ רפסה .טנרטניאה
 תונולחל דעו 31 תונולח תביבסמ לחה
 ,דעצ רחא דעצ ,תוכרדה ללוכ רפסה 5
 ולאב ,טנרטניאה קפס תא רוחבל דציכ
 לבקלו חולשל דציכ ,שמתשהל תונכות
 יעונמ ,הדיעו תוחיש ףינורטקלא ראוד
 .דועו תירבעב שומישה ,שופיחה

 תורבחתה טקסיד ללוכ רפסה
 .טנרטניאל

 \וסז] 7
 דבעמב קוסענ אל ונחנא ,אל

 אלא טפוסורקימ תרבח לש םילילמתה

 הצורש ימ לכל דעוימה ,הכרדה רפסב

 לכ לע הנכותה תא לצנל דציכ תעדל

 .םיאלפומה היביכרמ

 ללוכ ,"סוקופ" תאצוהב אציש ,רפסה
 ,םישדח םישמתשמל דומיל תכרע

 .קא'צקי'צב םיניינעל סנכהל םיצורש
 לכ .םירועש לש הרוצב יונב רפסה

 גלדל וא ישיא בצקב דומלל לוכי דחא
 ןפואב ול םיבושחה דומיל יאשונל רשי
 .ישיא

 לוגרת יצבוק םע טקסיד ללוכ רפסה
 רתויב ץופנה םילילמתה דבעמ דומילל

 .םלועב

 ץסוא6ז ומ( 7
 םכל רשפאמ טעופ-ראואפ תנכות

 .הריהמו הלק הרוצב תונוש תוגצמ רוציל

 םה רשאכ ,הב םירזענ םיבר םיקירפ

 הנכותה .התיכב האצרה ריבעהל םיכירצ

 הידמיטלומ תגצמ רוציל תרשפאמ שממ

 ,םיפרג ,תונומתב שומיש ךות המישרמ

 .דועו ואידיו יעטק

 רשפאמ "סוקופ" תאצוה לש רפסה

 ומכ .הנכותב שמתשהל דציכ דומלל םכל

 איה ,0[הטש תרדיסב םירפסה לכ

 בצקב םדקתהל דחא לכל תרשפאמ

 םיבושחה םיאשונל גלדל ,ולש ישיאה

 דציכ םיחוטב םכניאש םיאשונ ,םכל קר

 .הליעיו הטושפ הרוצב םעצבל

 יצבוק ובו טקסיד ללוכ הז רפס םג

 .םידחוימ לוגרית



 סווור+ס[ 5116
 ..ותוא שוכרל םיצר םתאש ינפל תשדוחמ הכרעהל יואר הזה תומישמה רוטילקת !תוריהז

 ₪60 לע םיעגושמ םלוכש ,עדוי ינא .בוט

 קחשמה לש בוטה ומש םאה לבא 6

 בייחמ םיבלש דועו דוע קחשל ןוצרהו

 זראמ לכ תונקלו תונחל ץורל םכתא

 וזה םיבלשה תליבח.אל טלחהב ?םיבלש

 םירבד הברה ןאכ שי .הארונ אל טלחהב

 הלועש הלאשה ,בוש לבא ,םיפיו םיבוט

 ?ףסכה תא הווש איה הז םאה :איה

 טנרטניא שיש ימל :הרורב הבושתה

 דירוהל הלעי המכ :ןובשח תושעל יאדכ

 םירחאו ולא םירתאמ םיפסונ םיבלש

 ,קפס ןיא .רוטילקתה לש וריחמ תמועל
 רבודמ רשאכ הברב לוז רוטילקתש

 רבודמ םא ,ינש דצמ .םיבלש תואמב

 הארנכ ,דבלב םיבוט םיבלש המכב

 ₪60 \6: :קחשמה [

 ( 0 (6ז11א6 |

 95 תונולחו .יס.יפ :רישכמה
 ינוי :קחיש

 85% - הקיפרג =

 90% - לילצ
 80% - קחשמ תמר

 75% - םייח ךרווא |
 יו

 ןביוכ+צכו "כ%ע |:רג"גור
 :ל רשע 3 9 .* 43 ו

 !חצני ו םכלש טנרטניאה ןובשחש
 .טקרמרפוס תמישר ומכ ,ןובשח השענ ואוב
 דיחי תומישמל םיבלש 16 ?רוטילקתב שי המ
 תודיחי המכ ,תויומס תומישמ עברא םע
 דוע ,תשר יקחשמל תופמ ,תושדח תויאבצ
 (0816]) הנכות יאלט - לכמ בושחהו תוניגנמ
 תירוקמה הנכותב םיגאב המכ ןקתל ודעונש
 .קחשמה לש

 יתיפיצ .תובזכאמ יד תושדחה תומישמה
 םיקירפל םיאתיש והשמ ,תושק תומישמל

 ןאכ שי ,םוקמב .₪60 464 לש םיסונמה
 ואידיו עטק ףא ילב ,תוינוניב יד תומישמ
 לכל סנכהל ןתינ .יתלילע רשק םוש ילב ,שדח
 ךותמ הטושפו הקלח הרוצב תומישמה
 .טירפתה
 "םילמנה תומישמ" ןה קחשמב הפיה רבדה

 תישענ תומישמל הסינכה .(8+ 118%10מ8)
 פיטל בל-ומיש) הטושפ לבא תידוס הרוצב

 לע וצחל :(ןאכ םסרפמ בתוכ ינאש רידאה
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 = ךסמ דיח ,הלעמל ןימי דצמש לוקמרה לע
 ההל וכרטצת ולא םיבלשב !והז .טירפתה

 | סיבלבטב .תויקנע סילמנ ומכ תויצאטומ לומ
 ןמזב םימצמוצמ דואמ תוחוכ םכל שי ולאה

 ןיאש ,לבח .ףרה אלל הכמו עיגמ ביואהש

 לכב .תויצאטומה רותב םג קחשל תורשפא
 .רוטילקתב הפי יכה רבדה הז ,הרקמ
 תודיחי תוללוכ תושדחה תודיחיה
 אש ,היעבה .דועו הסלט יקנט ,אלפ-יבלכ
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 וכ ּבו|(6 הזוס
 יד המת יהוז בטיה תושומח המחלמ תוניפס יתש ןיב דחא לע דחא םיימי תוברק
 .םיקחשמ 800-מ הלעמל תללוכש הרידאה ןשייטסיילפה תיירפסב וליפא ,הֶריד
 .ישילש ףוגב הלועפ קחשמ אלא רוטלומיס וניא הזש ןייצל בוט

 תללוכו תידמימ תלת ,םתסה ומ .הקיפרנה
 תידימת תיטיא היצטורו הצוחהו המינפ סמ

 םימיהדמה םיצוציפה .ברקה הדש בנס
 וא םיליט לש םלדוגב םימוצעה םישאלפסהו

 ברק תגוצתל םימילשמ ואיטחהש ודפרוט
 ללוכו הלועמ אוה םג דנואסה .דאמ המישרמ
 לש םיטקפאו תיתמחלמ תיסאלק הקיסומ
 ירעבמ תוקירשו ברק תואירק ,םיצוצימ

 .םיסוטמה
 תונוש ברק תוניפס הנומש ןיב רוחבל ןתינ
 תניפס ,תללוצ ,םיסוטמ תאשונ תוללוכה
 לכל .דועו םיליט תניפס ,תתחשמ ,לורטפ
 תאשונ לשמל ךכ ,הל תדחוימ תלוכי שי הניפס
 תא ץיצפהל ת-14 השולש תרגשמ םיסוטמה

 ,םימה ינפל תחתמ לא תדרוי תללוצה ,ביואה
 תויצפוא .'וכו םישקומ החינמ םישקומה תניפס
 הכרעמו דחא לע דחא תוברק :תוללוכ קחשמה
 בירי דקפמו רשע ךותמ המישמ םירחוב הנ

 לחה :ןיינעמ תומישמה רחבמ .השימח ךותמ
 הלכו ביואה לש הקפסא תוניפס לוסיחנ

 .םידייצמ םינתיווילה תדידנ יביתנ לע הרימשב
 ישונא בירי דגנ המחלמ איה תישילש היצפוא
 ביואה יצ לוסיח :שולשמ תחא איה הרטמהש
 למנ שוביכ וא ביואה לגד תסיפת ,תילאטוט
 וא םייצ םישולש ןיב איה הריחבה .ביואו

 .ךלשמ יצ תיינבל תורשפאה

 קר הבש דחא לע דחא תייצפואמ ץוח
 תויורשפאב ,ןמצע תוברקה תא םילגרתמ
 רוזיאה תפמ תגצומ המחלמה וא הכרעמה
 יתש תולקתיה םע .הב תוטיילשמ תוניפסהשכ

 הכישממ ופוסבש ברק ליחתמ תובירי תוניפס
 .הגפסש קזנ םע אבה ברקל תחצנמה הניפסה
 הדימב תלברוסמו תקיודמ תוניפסב הטילשה
 קשנה ילכ .הניפסה לדוגו יפואל המיאתמש
 רבד ,העיגפ רחאל קר שדחמ םילעפומ
 תא ןיבהל ןתינ הרהמב ךא הלחתהב לכסתמש
 לכ רחאל שדחמ תוכרעיהל ךכב תובישחה
 טלוב הייגטרטסאה טנמלאש רורב .הפקתה

 םג אלא הפמב קר אל ,הזה קחשמב דאמ
 תעדל ךירצ .םמצע תוברקב (רקיעב ףא ילואו)
 תרחא הניפס םע ליקתהל שי הניפס וזיא
 ךכ .תוביסנ וליאב שמתשיהל קשנ ילכ הזיאבו
 הל ןיאש תתחשמ ליקתהל יאדכ אל לשמל

 ךא ,םיסוטמ תאשונ דגנ םיסוטמ-דגנ יחתות

 םע הזירז לורטפ תניפס תבצהב ןויגה שי

 תלקתה וא תללוצ דגנ םיימימ תת םיליט

 .םיליט תניפס דגנ ראדאר םסוח תלעב הניפס

 ןתינ הלודג הניפס דגנ ףוח דיל ברקב ,ןכ ומכ

 תא לצנלו ףוחל ךומסב התוא דוכלל

 זוזל הלוכי אל ביואה תניפס הב תונמדזהה

 ילכ חווטש תוניפס שי .הצצפה םשל

 םאו תורחאמ לודג רתוי ןהלש קשנה
 ביואה תניפסמ םיוסמ קחרמ לע םירמוש
 הקיטקט דוע .עגפיהל אלו עוגפל ןתינ

 ךכ ביואה תניפס ןורמת איה הביבח
 ודפרוט וא החינה איהש שקוממ עגפיתש

 הזה קחשמה ,קפס אלל .הרגיש איהש
 הארנ אוהש הממ קומע רתוי הברה
 .ןושאר טבמב

 דדו .₪ 514110%5 :קחשמה
 ןשייטסיילפ :רישכמ
 ןמשיפ יבא :קחיש

 85% - הקיפרג
 םינוטונומ טעמ תוברקה יעקר
 םייא םשו הפו םי קר םיללוכו
 תלעפהו תוניפסה תגוצת ךא
 .ךכ לע םירפכמ קשנה ילכ

 90% - לילצ
 היפהפי תיתמחלמ הקיסומ
 ביר"? בב גץ יין

 90% - קחשמה תמר
 מ ער ל

 .הייגטרטסאל הלועפ

 90% - םייח ךרוא
 ילכ 15 ,תונוש תוניפס הנומש

 וש ית 2

 ןקחשל תומישמ 50*ב הריחבל

 תצק .םינקחש ינשל 26-ו דיחי

 .םמעתשהל השק

 90% - ללוכ ןויצ
 ...םילבוח סרוקל הנכה

 .בהזה ןוינק ,רטנס-ןאס-הגמל הדות
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 ןמנזור קראמ :תאמ

 ..רבעש שדוחב ליחתנ

 םיקחשמה תכורעת לע ילוע הרצרצקה הבתכב ,רבעש ישדוחב

 הכורעתב גצוה אל רישכמה .א[2-ה תא יתרכזה ,ויקוט לש הלודגה

 יבג-לע לעופ אוה רשאכ ,ם2 קחשמה היה גצוהש המ .ימשר ןפואב

 ,רלבסהל בושח ל"וחב תוכורעתב רקבמ אלש ימל .ומצע רישכמה

 לע ,םימישרמ ואידיו יעטקב םיגצומ םיקחשמ תובורק םיתיעלש

 קחשמה גצוה רשאכ ,ןכל .תוארל רשפא-יא רישכמה תא .קנע-יכסמ

 ?םנמואה !דואמ בורק רישכמה :הקורי הרונ ילצא הקלדנ ,שממ

 ?\/2 התא ימ

 רישכמה לש 2 לדומה והז .307ה לש טיבה-64 שרוי אוה אזנ-ה :
 ותוא הרכמ איה ,השיערמ תינפתב ,זאו וחותיפב הלחה 320 תרבח
 הטישו'צאמ הקינורטקלאה תרבחל רלוד ןוילימ האמ ה
 לש החלצהב תורחתהל רומאש ,טיבי64 רישכמ אוה אוגר %
 תובורמ איה וביבס תועומשה .ןשייטסיילפ ינוסהו 64-ודנטנ .

 יפכ קוידב ,ןייוצמ רישכמ היהי הז יו | | , ,חוטב יד דחא רבד .תורתו

 דבעמ ינש תללוכש ,דואמ הקזח הרמוחב דייוצמ היהי א[2"ה
 דחא דבעמ) 66א182 לש ןועש תוריהמב ולעפיש ,סואטז(- -
 | שמה בושיחל דחא דבעמו םייטמית חש | ייטמיתמ םיבושיח
 ,ףסונב .(ומצע קחשמ % ני

 ויצולוזרב ,ואידיוב היפצ רש | | יצ רשפאיש ,קזח יפרג ס
 ו ץיאהל לכוי רישכמה ,הטישו צאמ 1 ו

 ישכמה ,הטישו'צאמ ידי-לע וכרענ | : : ₪ | וע ,םיקדבמ .וו'ב
 ל קא .הינשב םינוגילופ ןוילימ יצחכ קר ץיאהל חילצה

 ומ . 8

 ו ו וה ו רדנטנינהו ןשייטסיילפ ינוסה לש םיקחשמה

 תוחפל ,כי/ כ ןנוכ היהי אל רישכמל ..דבלב הינשב םינוגילופ ףלא

 תוריהמב רוטילקת ןנוכ היהי טלחהב רישכמל .ינושארה בלשב אל

 ןרוטאסה ומכ ,הלעמלמ ןיעטהל וכרטצת רוטילקתה תא .תעבורמ

 תידיל .הגס לש ןרוטאסהמ ויתודימב ןטק תויהל יופצ ומצע רישכמה

 דואמ המוד תידיב רבודמ הארנה לככו םירותפכ הנומש ויהי קחשמה

 לבא 128% לש ןורכיז סיטרכ םע אובי רישכמה .64-ונדטנינה לש וזל

 .רתוי לודג חפנ ילעב םיסיטרכ שוכרל לכו הצריש ימ

 ל

 וש" םיקחשמה ןחבמ

 ןחבמ" אוה רישכמ לכ לש רתויב בושחה ןחבמה ,וניבגל

 תוכיאה היהת המ ?קחשמל ויהי םיקחשמ המכ :רמולכ ."םיקחשמה

 2 ?ירשפא ןונגס לכב ויהי םה םאה ?םהלש

 הטושפ הביסה ?עודמ .הזה ןחבמב ירמגל לשכנ השעמל א[2-ה

 תורבח דואמ טעמו םויה דע א12-ה רובע וזרכוה םיקחשמ דואמ טעמ
 .תשתצי ,תורחא םילימב .ורובע םיקחשמ חותיפב  וניינעתה
 עגה ןומאה רבשמ .שדחה רישכמב תונימאמ אל םיקחשמה

 וישכמה רובע וזרכוהש םיטעומה םיקחשמהמ קלח רשאכ ,ואישל

 סיטלובה םיקחשמה תשולש .םירחא םירישכמל ורבעוה וא ולטוב
 .זסח 8ח0 8100671 6-14-ו8םזסז 3 ,881ו6600 1 םה םילוטיבה תמישרב

 .לש םיידוס םיטקיורפ ינש דוע שי ,ולטובש םיקחשמה ינש דבלמ
 ש םהל ועבקנ אלש ,תוכמ יקחשמ ינש ולא .םוקפאקו ימאנוק
 . ןכתי .םיקחשמה לש םיטוטרש וא תונומת תוארל וניכז אל םלועמו

 .קחשמ יפוסמל םיקחשמה תא טקשב ובסה רבכ תורבחה יתשש
 .םירחא

 .גצוה הזה קחשמה .זכ2-ה קפס אלל אוה א/2-ה לש "לגדה קחשמ"
 .ש גצש הארנה לככו ויקוט לש םיקחשמה תכורעתב שדוח ינפל
 .03 תכורעתב שדוחה

 | בל מנ ן | וע אוה ץסואטז 6ז2809)
 זז .חותיפ יבלשב אצמנ ןיידעש ,קחשמ דוע 0

 .ל יופצ רתויב םוגע דיתעש ,חוטב יד יתייה ןיידע הזה ו 3
 תונח ,םוקמ-םושמ טעמכ ,זאו .םולכ הווש אל םיקחשמ 5% ₪
 דירימ קחשמ ךותמ תונושאר תונומת םע ונתוא 6 תפ יי

 שמב אלא תונומתב קר רבודמ אל םעפה .1או5/% ₪וחק
 חשמה תכורעתב ומכ ,בוש .רתויב יתוכיאו -- 0% למ םיק

 למנש ,תפסונ הדבוע ירבד לכל או2 ףוסמ לע 0 7 9
 "זב םיקחשמ דוע שי - תנבומ דואמ לבא הרורב יתלב \

 הלודגה הלאשה ל טלחהב א/ו2-ה
 אוה יתמ :תחא קר איה הלודגה ו םאה !קושל

 ף. םורעתב שדוחה ונתוא ועיתפי 3207 וניקלו ?הטנלטאב
 = לכי וא חילצי אוה םאה ?רישכמה ה

 . ול רתונ וישכע .הלודג תחא הלאשמ
 ן רשאכ ,+ 7 לעדל םינושארה ויהת םתא ,והשמ עד
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 לטוב 51/80 2 ךשמהה קחשמש רח
 וכזי אל יכ םיבר םיקירפ וששח .תוימואח
 סא לש %0/180-ה סוטמ תא סיטהל ךחכ
 הלא - עגריהל םילוכי םה ,ןכבו או( -

 ,64-ודנטנינ תכרעמ םתושרבו םלזמ לזמתהש
 0% םע תושדח תומישמל תאצל תעכ סילונ
 .51 8 0% 64-ב וירנחו

 קחשמב ומכ .וישרושל ןמאנ רתונ הז קחשמ
 לש דחא הצקמ סטוטל ךילע ןאכ םג .םדוקה

 התאש ךות ,ינשה הצקה לא 1.1.41 תכרעמ

 יבלש ללוכ אל ,כ"הסב 15) ,םינוש םיבלשב סחל
 הרטמהשכ (םידחוימ ללח-לע יבלשו םיבר סונונ

 תא סיבהלו /םאסא1 בכוכל עיגהל איה תיפוסה

 םע ,רתוי יעונלוק ןונגס ליכמ קחשמה סעפה
 םיבר רובידו רושיק יעטקו קימעמ רתוי רופיס

 יפילס ,יפפ - סקופ לש תווצה ישנא תשולט
 דחא לכו קחשמה לכ ךלהמב םירבדמ ,וקלאפ
 יושע וקלאפ .הנוש הרוצב ותרזע תא עיצמ סהמ
 ורור"ל

 .ןווכל יאדכ םהילא הפרות תודוקנ אוצמל הס" לקתית םהב םייקנעה םיביואה תא חתנל יוש \ " \רווו ו
 - ןטק ןורסח םג שי ,הפי דואמ דבוע הזש דו
 תא דבאת ,לפומ ךלש תווצה ישנאמ דחא א
 רחאמ ,ןכמ רחאלש המישמה לכ ךשמל א
 .םינוקית רובעל בייח ₪"

 םיאנת יולימ וא תומיוסמ תולועפ עוציב .-
 סקופ םיענ וב לולסמה ,בלש לכב םימיופ
 ךכ תובקעבו הנתשמ \/אאסא[-ל םכרדב - .
 תמרות וז הדבוע .קחשמה םייתסמ הב 1" ₪

6) 5 
 נינ רפוסל ירוקמה 5 |

 כיב שמתשהש ןושארה קחשמה הז ה: ,

 קחשל תורשפאלו קחשמה לש םייחה ךרואל
 ירה קיפסמ אל הז םא .בושו בוש ותוא
 דגנכ דחא תוברקל ןאכ תאצל םילוכי םינקחשש
 העברא דע לש דחוימ קחשמ בצמב ינשה
 ןיא ,לזמה עורל .לצופמ ךסמ םע םיפתתשמ
 אלו הז לומ הז םחלהל ןתינ םהב םירוזיא קיפסמ
 .הגיגחל םיפרטצמ םינקחש המכ הנשמ
 הריוא ליכמו אילפהל טרופמ קחשמב בלש לכ
 םיבזכואמ ויהי םינקחשה ןמ קלח .ול תידוחיי
 אל רמולכ ,"הליסמ לע" םה םיבלש בורש ךכמ
 שי ןיידע ךא ,םיצור וב ןוויכ לכל סוטל ןתינ
 ארקנה בצמל רבוע קחשמה םהב םירוזיא רפסמ

 סוטל םילוכי םינקחש וב ,ג1. 5

 .ןוויכ לכל תוישפוחב
 ןמ תאצל ךירצ םיבלשה ןמ קלחב ,ךכל ףסונב
 תפחר קנט ומכ םירחא בכר ילכב גוהנלו סוטמה
 הבינגמ תללוצ וא 1 אסא! 5758 םשב קנע

 .םזנם או גת1 זא םשב
 אזנאומז,ם ק\68-ה תדיחי תא ןייצל םג יואר

 .514 80% 64 ידי לע תכמתנש ודנטנינ לש

 תמרוגו קחשמה תידיל תרבחתמ הדיחיה

 הרואכל .עגפנ 0% לש סוטמה רשאכ םיעוזעזל

 אלל םה ךא ,תילוש תפסות םה וללה םיעוזעזה

 .קחשמה תיווח תא םימיצעמ קפס

 הארנה לככ אוה הז קחשמ ,64-ויראממ ץוח

 אוהו ,הכ דע 64-ודנטנינל אציש רתויב בוטה

 בולעה לוביל תכרובמ תפסות הווהמ טלחהב
 .עגרכ םימייקה 64-ודנטנינ יקחשמ לש ידמל

 הניחבמ רתויב םיהדמה הארנה לככ אוה קחשמה

 | ודע קפסמ רישכמה לש דומלו 1 תנו

 1>ב ו"
 קר אל .ונמזב רתויב םיינכפפהמה םיקחשמה דחא היה ודנט

 יהשלכ תיתיב קחשמ תכרעמל ןושארה ינוגילופה תוריה קחשמ + היהש אלא ,:א-ה ביכר לש תוידמימ-תלתה תולו



 םיבר םירבד

 ץראל םיעיגמ

 עונלוקה טרס .רוחיאב

 דה-טאבו סיוויב" שדחה

 אצי "הקירמא םיישוע

 תירבה-תוצראב | םיכְסמל \

 היה טרסה .הנש יצחכ ינפל

 שדוח לש רתויב לודגה טיהלה

 גצוה רשאכ 296 רבמצד |

 עונלוק-יתב םייפלאמ הלעמלב

 רתו* תצק לש תוסנכה םע [

 ךיא .רלוד ןוילימ םירשעמ |[

 ?וזה החלצהה תא וריבסת

 דה-טאבו סיוויב :דואמ טושפ

 .טרס דוע אל אוה

 ₪10-ה ידלי לע
 םיכילש דה-טאבו סיוויב

 ינש לש הרטמה .א[1-ה רודל

 קיחצהל אל איה ולאה םימגמגמה

 .תונבה יניעב ןח-אוצמל אקווד אלא

 םהל אוצמל לוכי ,הצורש ימ
 םלועב תיראלופופ דואמ הליבקמ
 .רפאל יראל - אקווד בשחמה יקחשמ
 םיריכמ דה-טאבו סיוויבש ,רמול בושח
 םגו בשחמה-יקחשמ םלוע תא בטיה
 ובכיכ רבכ םיינשה .היזיולטה יקחשמ

 .םיקחשמ רפסמב

 הלילעה לע
 הפורטסטק תשחרתמ דחא ריהב םויב

 םהלש היזיוולטה ,דה-טאבו סיוויב לש םהייחב
 םוקמ לכב הירחא םישפחמ םיינשה .תבנגנ
 תא םישגופ םה וב חנזומ לטומל םיעיגמו

 רלוד 10000 םהל םלשל ןכומש אטטסמסצ
 דמצהש ןבומכ ."סאלאד" רבעשל ותשיאב "לפטל" (--
 הלטוהש המישמה יכ בשוח ,תומיזהו תומיזמה שרוח 4

 שממל ידכב םהל םלשל םידמוע - םיימשמ התחנ םהילע
 .םהילותב דוביא - לכמ לודגה םמולח תא

 םילקתנ ךא ,םתמישמ תא עצבל סאגו-סאלל םיסט םיינשה
 עשופ לש םתרבחב ב"הרא יבחרב עסמב םיליחתמו ,תו עבב

 ְ .בהזה ליגב םירייתו ₪81 ינכוס ינש סאלאד
 וחילצי םאה ?םהילותב תא ודבאי דה"טאבו סיוויב 9 )

 לכ המו ?םייגולויבה םהיתובא םהימ ?היזיוולטה תא ריזחה
 " שדחה טרסב דועו תאז לכ לכ !םצעב קיחצמ ךכ

<< 

 דמצה לע
 ב"הראב תרדושמש ימואלניב טיהלל הכפה זאמ 1993 ץרמב אודצ-ב הרדוש הנושארה תינכתה ,
 .הילרטסואו דנליז"וינ הקירמא-סורד ,ןפ 8
 תוברת יבכוכל הליל-ןיב וכפה דה-"טאבו סיוויב
 .תונמא לש הגרדל תושפטה תא ולעהש

 וו... רש

 4/0 . ור ר

 ו-2

 ..דה-טאכו סיוויכ ..רה רה
 ווטח סג וישכע רה רה | דוטת וטכ

 ןמנזור קראמ :תאמ

 רעונ-ינב ינש לש םהיללעמ תא תללוגמ תינויזיולטה הרדסה

 [11011-11011-" :יליבדה םקוחצ אוה םהלש רכיהה ןמיסשכ ,םילותב

 .םיאור םהש רבד לכ לע ךחגל תלוכיה םהל שי ."צזצי תנ-זזחמ

 פופ תוברת ןיעמ ורצי דה-טאבו סיוויב ,ןולס לכל וסנכנש זאמ

 -לע רדגומ רבד לכו םינד אל םה וילע אשונ וא םדא ןיא ,השדח

 קיימ ."ץפצ 500%" וא "6001" :דבלב תוירוגטק יתשב םהידי

 תוביס תחאש בשוח ינא" :דה-טאבו סיוויב לע (הרדסה רצוי) 'גדא'ג

 בורש םירבד םירמוא םהש ללגב איה םהב תופצל םיבהוא םישנאש

 םהשכ דמצב תופצל ררחשמ הז .רמול םיזיעמ ויה אל םישנאה

 ."םתעד לע הלועש המ לכ השוב אלל םיכפוש

 יגדאי'ג סיימ לע

 ,רוקמב יאקיזיפ אוה ,ןיטולחל רחא םוחתמ היצמינאל עיגה קיימ

 תושעל טילחה אוה ,סאלאדב היצמינא תביסמב ףתתשהש רחאל ךא

 ולצא ךפה היצמינא טרס תושעל ולש ןוצרה .תיעוצקמ הבסה

0 
 קי



 א ?זרזה וי ו ל וקח "ר לר -

 לע רפס ליאשה .הירפסל ךלה אוה ,הביסמה ם 6 . |[ /
 יס:קןסמ 52405 :םשל הנועה ןושארה וטרס תא ם 1991 ינויבו םיאתמ דויצו הנשי המלצמ הנק אוה .דבל דמלו =

 יה ירו םבואתוו הכופר
 ךרעב .תולוקהו הקיסומה ,היצמי נאה לכ א ו." -> ָ ||[ הז ור*

 דובעל לחה 91 רבמצדב .היצמינא לש םילביטספב וגצוה ולא ינש "11011?" םשב טרס דוע תושעל
 רציש תשומד יתש לע "00 84558411. :שדח ריוצמ טְר

 שא הפאר החדה חדה

 גיצה אוה הנושארל ."דה-טאב"ו "סיוויב" לה םהיתומש ,םדוק ;
 הבר תוניינעתה וליג או1/ ונמזב .היצמינא לש לביטספב דמַצק /

 לש םיקרפ 35 לע ותיא ורגס 2 לש ויתסבו ,'גדא'ג לש ייתודוב

 ..הירוטסהה יפד לע בותכ ראשהו - "דה-טאבו סי.
 בתכ םג אוה ,תויומדה יתש לש תולוקה תא ומצעב השוע 'גדַאמ <
 .חיתפה לש הקיסומה תא עצרו

 וכפה "דה-טאבו סיוויב"ש םלההמ תאצל קיפסה אל 'גדא'ג קיימ |
 רזחל וליחתה טנומאראפ ינפלוא םואתפו ,היזיולטב ירטְסיה ונו- !
 עגרב .םיינשה לע אלמ ךרואב טרס תקפהל תויוכזה יבגל וירחא

 ורמש םה ,אלמ ךרואב טרס ושעי םהש יוכיסה לע בושחל ולחהט
 סיוויבל בונגי והשימש ענמנ-יתלב הזש ונבשח דימת" .דצב תונויע
 תורקל לוכיש רתויב ארונה רבדה והז ,היזיוולטה תא דה-טאנ
 - "טרסה לש קוניזה תדוקנל הז ןויער ונרמש ןכלו ,דמצה לש םהייחנ
 אוה תינויזיוולטה הרדסל טרסה ןיב לודגה לדבהה" .'גדא'ג קיימ רכז
 הארמה רמשנ ןיידע ,תדחוימ רתוי איה היצמינאה ,הדובעה תומננ

 תונמדזה יהוז הרדסה יצירעמל .רתוי אלמ הז טרסב ךא תינכתב שט
 ומכ .םבטימב ערפומה דמצה לש (תוקספה אלל) השודג הנמ לבקל

 אוהש עגרב ,טירסתה ביבס ולוכ הנבנ היצמינא טרס ,ליגר טרס לנ

 ןפלואב םיאצמנ םינקחשה לכשכ ,תולוקה תא םיטילקמ ןנומ

 ."תוטלקהה

 .היצמינאה תכאלמב םיליחתמש ינפל םיטילקמ ,היצמינא טרסב

 ידכ טירסתה תא םיקרפמ ,תוניצסה תא םיננכתמ תוטלקהה ןמזנ

 ,תונושה תויומדה :םירויאל םישורדה םיטנמלאה לכ תא אוצמל
 תומדה לש םיקיודמ םינומזית לש ןיינע שי ךכ רחא .םמוקימו םיצפח
 .תטרופמו תבכרומ הדובע ללכבו ,לוקה סע

 םעפ לכב וא ,םיימוי וא םו* ךשמל בוט םכל השעיש טרס ונישע"
 עבוק - "הללאל קיחצמ אוה ,טרסב האג דואמ ינא .וב ורכזיתש
 .'גדא'ג

 ומרתש םיאקיסומה ןיב ,הקיסומ אלל םויק דה-טאבו סיוויבל ןיא
 36/6, 11. 6001. אס ססטפדי :טרסה לוקספל םהיתונורשכמ

 זילה קיזייא ,קנידרפמוה טרבלגנא חס צסד 6צז] קפקקפתכ
 דועו

 ליר ' ל לר % % | =
 % וו בר ו \ *ר ==

 \ / | | [ר ="
 ח-> |,

 שש <>

 ...סיוויב
 | ינידנולב | רענ
 |לש הצלוח םע

 הקילטמ תקהל
 .ומצע דיקפתב
 רענ ...דה-טאב
 רעיש ההכ

 תצלוח שבולש
 דיקפתב 6
 | .וייח

 דה-טאבו סיוויב
 ! ףרוטמה דמצה םה
 ל יא הארנש רתויב

 ךסמ יבג לע םעפ
 םתא המ .בשחמה

 וכח ?םיקחוצ רבכ

 תא םתעמש אל דוע

 .תויתימאה תוחידבה
 םתא המל ...עגר קר

 תא םיארוק דוע

 יתייה וזה תישפיטה הבתכה

 םיערוק תויונחב רבכ םתאש חוטב

 םירכומל םיפצחתמ ,םיפדמה תא

 זזש רבד לכ םיטבוצ ,םיקינדונ

 םא יכ ...םינוויכה לכל םיקרויו

 חטבו שארב אל שממ םתא אל

 ..ןמזה לע לבח זא ןווכב אל

 אלש בוט רתו* !?המ םיעדוְ םתאו

 אל םג חטב יכ קחשמה תא ונקת

 םתא טושפש ..וא ?וממ ונהת

 תא םיאורו היזולטה לומ םיעוקת

 קוידב םתאש ...וא ,םיכיספה ינש לש ימויה ערש

 !טרסל ךרדב
 ְ עטק ..קר אל ?הההה הפ םי

 אסיכ וחק זא .םייניצר רתול םירבד המכ םג ש

 הזה בשחמה קחשמב ...םתס (..בשחמה דיל) ובש

 | ידה"טאבו סיוויב לש ערפומה םמלוע תא ול :

 םיפילק ואיִדיו 3 + םיקחשמ ינימ 4 --

 ,םירכומה ה'רבחה לכ ,םיקילדמו ה

 .- .7 ב קותומ םילוקהו 0

 .- צי רשא ,'גא'ג קיימ לש חלצומ בובי

 |- וללא ינש תא םיכפוה רשא תולוקה -

 6 7 םא ,רוציקב זא . דבל וטילחת ...םהש

 מו בשחמ יקחשמ םג שי  ,םירכוז

 !היזיולט

7% -. 0 

- 

 לש א
. "₪ 

4 
2 - 



 :!=55!ר [!סשונוו-
 הארנו 500 ידניאה ץורימב תוינוכמ רשאמ ןשייטסיילפל םיצורימ יקחשמ רתוי שי הרואכל

 יקחשמ 6 םע םוחתב הליבומ 86300818 ינ

 1 סתפדאזא(דזסא כפאמצ | ,טזקתסזהד

 /ןק0101 1. :םינוש ץורימ

 סמפדאש(6דנסא תתפפצ

 .א 0051 110108 ,הלש ןורחאה םיצורימה קחשמ התעו ת08א[ז)1.8 ן

 םלוכ תא ףוקעי הזה קחשמה םאה

 יופצ אל םג אוה לבא ,שממ אל ?ןימימ

 לש לבגומ רפסמ םנשי .רוחאמ לופיל

 יקחשמ לע תושעל ןתינש תויצאירו

 דחא אוה ₪05 11008-ו םיצורימ

 שממ חילצמהש םידדובה םיקחשמה

 ,ןושאר טבמב שמתשהל םוקמב .שדחל

 יקחשמ הברה ךכ לכב רבכ השענש רבד

 שמתשמ אפ ₪008 ,םירחא ץורימ

 ירוחאמו לעממ ,תידוחי טבמ תדוקנב

 טבמה תדוקנל תצקמב המודב ,בכרה

 תמ" תיגולירט לש ישילשה קחשמב

 ."תויחל

 וז טבמ תדוקנ ,ןנערמה יונישה דבלמ

 תויעבמ ענמהל קחשמה ירצויל תרשפאמ

 לש תימואתפ העפוה) קסק.-ןנק

 יקחשמל ללכ ךרדב הרושקה ,םינוגילופ

 םילפטמ םה ךכו (ןושאר טבממ םיצורימ

 .הקיפרגה אשונב םג דואמ פהי
 הרוצב םיענ הז קחשמב םילולסמה

 לש ןיעל תיארנ היינב אלל ,הקלח
 העונת םעו העיסנ ידכ ךות לולסמה

 .הדיחאו הקלח

 ,הז קחשמ לש םידחוימ םינייפאמ דוע
 ,בכר-ילכ לש רישע רחבמ םיללוכ
 ןיוצמ קחשמ בצמו םידחוימ םילולסמ
 .וידחי םינקחש ינשל
 לש רחבמ ךותמ רוחבל םילוכי םינקחשה
 המכ דועו) תורישו טרופס תוינוכמ

 ןתינ ,םיריהז אל םה םאו (םיידוס םיבכר

 ופה [וסווז :קחשמה םש

 ןשייטסיילפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 81% - הקיפרג
 80% - לילצ

 84% - קחשמ תמו

 .:* יה "גוג

 82% - ללוכ ןויצ

 .הדימה לע רתי םיישגנתמ םא ,םתוא סורהל םג

 קחשמב תוינוציקל הטנש קזנה טנמלא

 ןאכ דבוע כס5ד אז6דדסא סמטת מצ זז

 תוענמיה םילולסמה ןמ קלחב .בטיה

 אמגודל ומכ) ,הלק אל המישמ איה תושגנתהמ

 ,(תויולצפתהב אלמש ,םסואאדסוא בלשב

 .הנהמ יד אקוודו תירשפא יתלב אל םג ךא

 אל ךא ,ןכ ?םהשלכ תויעב הז קחשמב שי םאה

 .םירחא ץורימ יקחשמב רשאמ תוחפ וא רתול

 ידי לע תוטלשנה תוינוכמה הב היעב תמייק

 השקו הינשל תחא תודומצ תוראשנ בשחמה

 האיגש השוע ןקחשה םא ןתוא גישהל דואמ

 בוביסב ךתוא ףוקעל וחילצה םא) ,םייתש וא

 - 2 שש בש אש אש וש במ" יי
 ק * , 'צ '2 , ' ' 4

 '4 ו '4 4 ' / / / 4 /

 / ו . .
/ 
+ 
| 

 ו

 -.-=.הבהש- 08 ואמה אש =

 .(ץורימהמ חוכשל טושפ לוכי התא .םלש

 הרוצב ערוגש והשמ אל ןיידע הז לבא
 ןורסח דוע .קחשמה לש ףיכהמ תיתועמשמ

 תשגרה תא ץימחמ קחשמהש ךכב ןומט

 ומכ םיקחשמ לש הציחלמה תוריהמה

 רוסא ךא ,א\ 6 ₪ 05 וא /נקמסטד א

 יקחשמ לש רתכב םיקיזחמ הלא ינשש חוכשל

 = .ןשייטסיילפל םימייקה רתויב םיבוטה ץורימה

 " אל םיצורימ חקשמ אוה הז קחשמ לכה ךסב
 ןנער תוילה ידכ ינשדח קיפסמ ךא ,ינכפהמ

 .ןיינעמו
 והשמ שפחמו םיצורימ יקחשמ בהוא התא םא
 .הזה קחשמה תא קודבל יאדכ טלחהב ,הנוש

 ושש 2 -
< % 
 ₪ , יז --

0%: 8 

. 
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 שי י\וא
 צריש

.- 

 דאמ אוה 1557 כאז/מ 07+ א0גק גט

 הו רשפאמ בושח יכהו יביסנטניא דאמ ,די
. 

 וחו
. 

 וב .םיליגר ץורימ יקחשמב ומכ שיבכה לט הונ

 האלמ ךרד לע ללותשמ בכרה
 ראשו רפע תוללוס ,תועבגב
 םידדצל ףעומ אוהשכ םילושכמ
 קר ךפהתמו ףוריטב הלעמ יפלכו
 אוה בצמהשכ תוקוחר םיתיעל
 ןיב רוחבל ןתינ ...אלפנ .ינוציק
 %1500 טלורבש :4%4 יבכר העברא
 רדנפד רבור-דנל ,רלגנארוו פי'ג ,271
 חתופ רוקמבש ידגאה "רמאה"ו 0
 בכר תויהל רומאו ב"הרא אבצ רובע
 השולש םנשי .יביטמיטלואה חטשה
 :תורחתהל ןתינ םהב םילולסמ יגוס
 ,גלשו רבדמ ,הליגר רפע ךרד
 ןתינ .םילולסמ 4 שי גוס לכמשכ
 היארה תרוצ תא קחשמ ןמזב תונשל

 (בכרה ירוחאמ םיהבג ינשו הגהה ירוחאמ)

 ..המידקמ וא דצהמ ,הרוחאמ) תיוזה תאו

 הז םירוזא השולש קרו תינוגדח יד הקיפרגה

 רפסמו הבוט קיפסמ ךסמה תקלחה .ידמ טעמ

 ,ךכ םא ,לכה ךסב .קפסמ היינשב םימיירפה

 הקיזומ םע דאמ בוט דנואסה .הריבס הגוצתה

 = - כ

4 

 לע סתת-עסאז.ק זאד ית( תקדספ

 יצורימ קחשממ ךכ-לכ יתינהנ אל גה

 הלבגהה ילב דאמ בחר חטש ינפ לע הע

610 36 
 -לע תאז תושעל וסינ 8

 תוניינעמ תויורשפא תסנכה ידי

 שדחה םיצורימה קחשמל

 5% םהלש

 היצפואה .קםא = אש

 איה קחשמב רתויב תנינעמה

 לולסמ ךורעל תורשפאה

 עונמ ידי-לע תאז ,ךלשמ

 וגוסמ דיחי םילולסמ תכירע

 .קחשמב הנבומש ,(םייתניב)

 םה םישדח תונויער דוע

 "ילכ 20-מ רתול ןיב הריחבה

 ץוח םהיניב םינווש בכר

 ,סובוטוא םג ץורימ תוינוכממ

 םג ןתינ .יגאב תינוכמו רטוקס

 ץורימב םויה תעש תא רוחבל

 הארנכ .(תוצחו םימודמד ,םוי)

 רתו* התיה העקשההש

 "וש תכירע תייצפואב
 ב

4 

 ] ו וכ

 (סונימ הסתר
 אוה םג דנואסהו

 םיצורימ יקחשמ תורשל 2 לל
2 

 חלפב סוגנל הצור הרבח םאו 1% = - קש
 יקחט""

 ינשדח רצומ גיצהל הילע הזה ₪" ש תיסח
 י אל

 .םיקחשמה ראש ןיב עמט

 קרש תורורב ןיירק תורעהו תיבצק
 .דבלב םיירוטומ םיקירפל .תופיסומ

 זז חוו 07-ח0\0 :קחשמה
 ןשייטסיילפ :רישכמה
 ןמשיפ יבא :קחיש

1 

 85% - לילצ

 95% - קחשמ תמר

 80% - םייח ךרוא

 85% - ללוכ ןויצ

 ₪ 9 : ש . /

 2 / ל | 0 : 5

 5 || |88 1 .(1 , = 03-9617808  בהזה ןשי

 : 4 ₪ ה 5 / 1 .

 קחשמה .הכומנ קחשמה תמר ,עצוממ

 תינוכמב טולשל השק ,ידמ ריהמ טושפ

 .לידמ םילק בשחמה דגנ םיביריהו

 יא ץא0וגא(1 :קחשמה

7 

 ןמשיפ יבא :קחיש

 75% - הקיפרג
 70% - לילצ

 65% - קחשמ תמר
 75% - םייח ךרוא
 70% - ללוכ ןויצ

 ,רטנס-ןאס-הגמל הדות |

 03-9617808  בהזה ןטנק =



 וש. יי

 אל םהינימל ווא ש-ה יקחשמ םע רמה ןויֶסינה
 0( סז!6 < תה

 קוסם 10 וא) עא 4 זיא ואר - ,הזה זולנה

 בוט / (ץואא) וליפאו ער אל ללכב-ק

 .הודכו רוא יקזבה ,םיצוציפ ילב .היזיולטהמ --
 .םישרמ אוה םג תועו 2 ם או ,ול עי 6 , .דאמ יראלופופ תויהל ,רזוע 9 4

 ששר םג תועונתה רפסמ .םהינימל שא = ,ידמימ תלת אזה אש ףאו ול עירפמ | תוקבאזה ,ןוכנ אל יתוא ובת לא

 | עיצמ קחשמהשכ תומדל תועונת 30 לע דמועו  ןומהמ תובכרומו תוטרושה ככ 1 ודט ל 4
 . הטילשה .תונוש תויומד 60 (!םיבשוי ה | זע ןוצר חכ ,יתור וכ
 ) שי םתא) לש  יפרגה טוריפהו היצמלמאה ירגיש 2 והז < - 0 . %

 ,'- ואיצמה תמרב םי | | .םע יטיא ךא הריבס תומדב .ולש ת
 דוקנ תוקבאיה תריז ןיב בלשל + תבציתמו ןמזה לכ הנתשמ תואירה ת 2 כ שרוד םיליגרתה םיהדמ  םיליגרתה  תירודיבה היצטומה ךא ,ךרעומ דאמ

 לפה היצקנופ לכ םיריכמ דוע לכ םושיל דאמ | ,תינש .ליגרת עוציב לכ םע תילאדיא הדמעל | אוה ,תינרדומ ירו היל

 .(תויצניבמוק ןומה שיו) רותפכ לכ | ןיטולחל םימישי תועונתהו םיליגרתה לכ | אלש רבד .הרדגהב ףיוזמו לוז ,ינומה פ

 רכומה ראוטרפרהמ רשיה םיחוקלו תואיצמב

 6 5 דצמ ואספז כ :קחשמה
 ןשייטסיילפ :רישכמה
 ןמשיפ יבא :קחיש

 85% - הקיפרג
 לכ הכ דע התארנ אל תוקבאיה
 בוט ךכ

 80% - לילצ
 .המיאתמו תיבציק הקיסומ
 תולפההו תוכמה לש דנואסה
 ענכשמ קיפסמ

 859% - קחשמ תמר
 .תיטיא יכ / תקיודמ הטילש
 הריזב ןה םישחותמ תוברקה
 לכה ךסב .הל הצוחמ ןהו
 תוומל וכממ תמאב קחשמה
 לע עיבצהל לוכי אל ינאש
 .ךכל העירכמ הביס

 90% - םייח ךרוא
 ,תויומד לש םידקת וסח ופסמ
 תונוש תוריז 10 ,תועונת ןומה
 קחשמ תויצפוא לש תונוטו

 85% - ללוכ ןויצ
 ותויב בוטה תוקבאיהה קחשמ
 .וב יתלקתינש



 060 קוס זוז
 םע תיברעמ הסריג האיצוהו ןפיב | קחשמה

 דועו (תויומדלו קחשמל) םישדח תומש
 בגשינש איה תמאה .םינטק םייוניש המכ
 .ןפיב ךכ-לכ חילצה קחשמה + המל יתניבמ
 טעמ םע ,ידמ הטושפ תויומדה תקיפרג
 .תיסחי השלח היצמינאו םינוגילופ ידמ
 יטירפ םירירש ,םינפ יות) טוריפה תמר

 12 לכ ,ללכבו .רסחב הקול (שובל
 .רבדה ותוא תוארנו תוממעשמ תויומדה
 תורשפאה תורמלו לסקופמ ארונ להקה
 הגוצתה ,היארה תיוזב תינדי טולשל
 המכ ,דנואסה .תממעשמו המוגע תיללכה
 אוה אישהו םינפה לע שממ ,םיאתמ
 ומכ עמשינש הסיפת םיעצבמשכ לילצב
 ,תועונת הברה שי .הפמופ לש הביאש
 ינששכ .ידמ השק ןעוציב ךרד לבא
 םיסנמו ינשה לומ דחא םידמוע םיבירי
 המלו חילצי ימ תעדל ןתינ אל ףוקתל

 .לבלבמו יארקא רבדהש םשורה רצונו קחשמ לע ססובמ קסואפפ אווז
 אוהו טפוש שיש תורמל ,עורג יכה רבדהו | ןמ .דסזאסא ד א ינפיה תוקבאיהה

 קרל רשפא יא ,םיקבאתמה ןיב ול ץצורתמ | תחלצה תא תוקחל ן'זיוויטקא התסינ ,םתסו

₪6 ' 

 לש םדוקה הייגטרטסאה
 םיאור םיברש ,ו/ דא ססמ

 אללו (ולש ךשמהכ 080ב
 6 הייגולירטל הקיז םוש
 רה קנארפ לש תיסאלקה
 ןיב קבאמה תא קחשמה גיצמ

 0 םיטסירורטה ןוגרא
 תומואה תודחאתה ןיבל
 הטילשה לע 6:01 תוישפוחה
 ףיסוהל המ ךכ לכ ןיא .םלועב
 קחשמ לע בתכנש המ לע
 .הזה ןיוצמה + הייגטרטסאה

 םישקבתמה םייונישה דבלמ
 תונ תוחפ אל אוהש) קשממב
 ו (יסיפה תאסריגמ

 דבלב םילק
 תוידוחי תומישמ 5 תוללוכה

0% 
 םייטמסוק הרבעש הנשב דאמ דבוכמ טוקמ יפ%

 . נוש תומישמ תאיציב קזחתה קרש בצמ .יס תו

 פד . וכל .הסאצ הא .ול

 = דאמ המר לע -= חילצמו ,וז הסרגל שק

 0 ומ קחשמכ ההובג םוש אלל .ומדוקמ תוחפ אל | 1 , 2

 0% 7 .וליע .ןשייטסיילפל םויכ קחשמ) אפ 2 םע רשק

 - 0 הרבע ןשייטסיילפה תסריג
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 " -  .םוקמב וספ1

 קסואקח אוסו' 0 ווחתפד1א6 :קחשמה
 ןשייטסיילפ :רישכמה
 ןמשיפ יבא :קתיש

 65% < הקיפרג
 60% - לילצ

 60% - קחשמ תמר

 65% - םייח ךרוא
 60% - ללוכ ןויצ

 60אזאזגאס 8 60א0098 :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה

 ןמשיפ יבא :קחיש

 80% - הקיפרג

 85% - לילצ

 90% - קחשמ תמר
 95% - םייח ךרוא
 95% ללוכ ןויצ



 ןיטרמ טל :תאמ - ''סופוא' תאצוה תובידאב - היזיולטה תרדיס לע ססובמ רפסה

 ג:** קרפ
 ,טיאורט ,יקוא" .וינפ תא הוויע רדלאמ

 ינא .תוערה תושדחה תא יל רפסל לוכי התא

 ךופהל לוכי התא לבא .ןה המ רבכ שחנל לוכי

 ".ימשרל הז תא

 ךפהו זכרמב ונש סידרשמל צרפ והשימ*

 לתדחפ* .ושארב דנ ,טיאורט רמא "םתוא

 קוח ירמוש ןאכ םישנאה .הרקי הזכ והשמש

 ".םתוא תזגרה התא לבא - ללכ ךרדב

 .רדלאמ רמא *,ךלש םידרשמה תא וכפה"

 המ לכ אל הז לבא" .קפואמ ,ףייע היה ולוק

 ?ווכנ ,ושע םהש

 ,ףיסוה זא .טיאורט רמא *?קיפסמ אל הז"

 תייה אלש הווקמ ינא .יתחכש טעמכ ,ןכ ,וא"

 המ .תרפחש וזה בלכה תפוגל ידמ רושק

 "היה אל הזה רוציהש

 .רדלאמ רמא ?ןוכנ ,התוא וחקל םה*

 ".יתוא עיתפמ אל הזש המכ רזומ*

 רמא *,התוא וצר םה המל יתוא לאשת לא"

 אל הא" .ושאר תא דרגמ ,תוומה ירקמ רקוח

 ".תיבב ילצא חאה לעמ הלות יתייהש רבד

 רמא *,המל ךתוא לואשל סלוח יתייה אל"

 אל המל ךתוא לאשא אל וליפא ינא* .רדלאמ

 ".דרשמב החטבא ךל התיה

 ינפל ,החטבא ךירצ יתייה אל סעפ ףא*

 הנע "?,םסכלש ןגבלה םע םתלחתה סתאש

 דימת ,צוחבמ ,םסכומכ םסישנא* .טירואט

 -.תויעבל ןאכ םימרוג

 רגס זא .והשמ רמול ויפ תא חתפ רדלאמ

 .חוכב וב התכיה - וב התכיה הבשחמ .ותוא

 "!רהמ !תינוכמה תוחתפמ" .ארק "!ילאקס"

 הקיפסהש ינפל .םתוא ול הרסמ איה

 דע .תינוכמה רבעל רבכ צר אוה ,המל לואשל

 רדלאמ קיפסה ,עסונה אסכל הקילחהש

 .תינוכמה תא עינהל

 תינוכמה הגאששכ הלאש "?ןוזפיחה המ"

 .שיבכל התלעו

 ,רדלאמ רמא ",בורקב ילגתש ששוח ינא"

 .שיבכהמ ויניע תא ריסמ וניא

 .קדצ אוה

 דמועל ןושארה זמרה תא התלת ילאקס

 וק לע ,םימשב קהוב התארשכ שחרתהל

 .קפואה

 תא הלאש "?הזש תבשוח ינאש המ הש

 .רדאלמ

 תוקושח ויה ויתפש .הנע אל רדלאמ

 .תורדקב

 התאר איה .ןךרדב לוקיע הרבע תינוכמה

 התאר איה .שיבכה ךשמה תא רוריבב התע

 .סהלש ןולמה תא

 .תובהל לש סי התאר איה

 יבכרמ דחא דיל תינוכמה תא רצע רדלאמ

 ורבע ילאקסו אוה .שיבכה לע ונחש יוביכה

 סישובל ויהש ,ןולמה יחרואו שאה יבכמ ןיב

 ,הז דצל הז ודמע םה .הליל תונתוכו תומ'גיפב

 שאב עשי רסוחב וטיבה סה .הפירשב םיטיבמ

 וטלפנש םימה ימרז .םהירדח תא תכחלמה

 רתוי שאה לע ועיפשה אל יוביכה תורוניצמ

 .הקירימ

 .בשחמה לע רבדל אלש .ילש חודה ךלה"*

 םירשק ליעפהל הכירצ יתייה .ןורחאה סגדה

 השח איה .ילאקס הרמא *"ותוא גישהל ידכ

 .בורק דידי הדביא וליאכ

 .רדלאמ רמא *,ןגטנרה ימוליצ םג וכלהו"

 המל רכז לכ .הדובעה לכ .ילש דיוראלופה*

 םילעהל הצר ימ ההות ינא .לומתא ונרפחש

 ?ילאקס ,והשלכ ןויער ךל שי .הז תא

 .הקתתשה זא .והשמ רמול הלחה ילאקס

 .הרמא *,שממ אל*

 תודוהל הצור אל תאו - ךל שי ילואש וא*

 .רדלאמ עיצה *,םהב

 .ול תונעל ךרוצהמ הלצינ ילאקס

 .החסהה לע החמש ,הרמא *,אב ימ הארת"

 רמא *,ןמינ ר"ד לש הקותמהו הנטקה ותב*

 לא םיחישה ןיבמ תומדה החיגהשכ רדלאמ

 הליל הילע רבע וליאכ תיארנ איה" .רואה

 *.השק

 תחנזומ התארנ הרענה .המיכסה ילאקס
 לש הנוחה ותינוכמב ,הנושארל התוא ושגפשכ
 לש ותלככ שממ התארנ וישכע לבא ,היבא
 תנתוכ .דירחהל עורפ היה הרעש .ןייטשנקנרפ
 רפע הסוכמ התיה הלש הכוראה הלילה
 הינפ .תופחי ויה הילגר .םיעורק ויה הילושו

 רשאכ רבשנ הלוקו .תועמדמ םימתכומ ויה
 ןגהל םיבייח סתא ,יל ורזע ,השקבב" ,הננחתה

 *.ילע
 לע ותוא חינהו ונרוטקמ תא ריסה רדלאמ

 צוחב רק" .הרענה לש תודעורה היפתכ
 :יננטצתש סיצור אל ונחנא" .רמא *,הלילה

 גאדנו רחא סוקמל ךלנ ואוב" :רמא זא
 טאל ,רבדל לכונ זא .םח והשמ יתשתש
 תא ריזחהל .לכה רדסל .לכה ןיבהל .טקשבו
 יזאל ,ךכב חצור תייה .ילמרונל לכה

 ,ילמרונ בוש היהי לכהש" .הנהנה הרענה

 *.השקבב ,ןכ

 < הלילה לכ חותפש הפק דיל סדוק ונרבע"
 < סלש תכלל לכונ" .ילאקס העיצה

 חינמ ינא* ,רדלאמ םיכסה ?,הא לע יתבשח*
 * םילודג תוחומ לע סירמואש המ ,ןוכנ הזש

 לא .וטנפנשכ קיר הוה חפקה ליב

 *בה ןו*ל*כב דיש ,ב?ר

 \ םהמ הלביק הארמל תממעושמ תירצלמ
 הטיבה אל איה .הפק ונימזה סה .הנמזה
 ;בובכ התארנ וזש תורמל ,הרענב תונרקסב
 | 8 יאדווב איה .תטפורמ םיטוטרמס
 רבכ רבדש דע בר הכ ןמז הלילה תרמשמב
 .התוא עיתפה אל

 תא המייס הרענהש דע התכיח ילאקס
 .הלש הפקה לפס

 4 .התוא הלאש "?דוע הצור"
 3 הז" .הרמא ",אל" .השארב הדנ הרענה

 הפהמ הזה םעטה תא קלסי אל אל .רוזעי
 *.ילש

 .רדלאמ לאש "?םעט הזיא"
 ' תא הוועמ ,הרענה הרמא ",תכתמ ומכ*

 *סכיא .רתוי עורג והשמ .והשמ וא" .הינפ
 |" יאדווב הז" .הדהאב ןהנה רדלאמ

 = הלילה בוט שממ םייניש חצתצל יכרטצת

 , רבדמש יפכ ,תויטיאב הילא רביד אוה

 6 תונש תליחתב התיה הרענה .דליל
 < שמח תב תלהובמ הדליכ התארנ ךא ,הלש

 . .רזלאמ לאש "?ךמש המ ,ונל רמאת ,וישכע"
 2 ,הרענה הרמא *,ןמינ הזרת .הזרת"
 : אל תא ?הליל תנתוכב ץוחב תישע המ"

 " ?ןוכנ ,ללכ ךרדב רעיב ךכ תטטושמ
 . .השארב הדנו ,הזרת התנע *",תעדוי אל ינא"

 ה וק הז ךכ .םש ימצע תא יתאצמ טושפ"
 - עדוי אל ינאו ,םש תאצמנ סואתפ ינא .דימת
 . ".המל וא ךיא

 . ללאקס הלאש "?רבעב רבכ הרק הז זא"
 | חתארנ הרענה .עיגרמ לוקב ,ךורב הרביד איה
 ל .בנראכ תלהובמו .דירחהל תירירבש

 , לוקממ עקוב - קחורמ היה הזרת לש הלוק
 8 ל וב ציקה זאמ הרוק הא" .הברקב קומע
 ונחל םג הרק הז" .הרמא ",רפסה תיב תא
 \ אל ינא .ילע ונגתש הצור ינא ןכל .ילש
 < ! תומל הצור אל ינא .בוש יל הרקי הזש
 0 * הלילה ,יגפ ומכ .םירחאה

 ל ונל תועמד .בוש דוערל ולחה היפתכ
 : .הייחל

 4 / .הדיב הזחאו די הטישוה ילאקס
 ₪ לש הדיכ שממ הרק התיה הדי .הרענה
 י .תבכרה יספ דיל התמה

 ' ;ה הריצפה אל ,ילע ורמשת םתא"
 ע ונגת םתאש יל וחיטבת" .תחפייתמה

 6 לאס הרמא *,ךילע ןגנש ןבומכ"
 *החוטב תויהל הלוכי

 ל .ילאקס לש היפב הלע רמ סעט
 .ילתכתמ

 .הזה סעטה אוה המ העדי איה
 .רקשה סעט



 \/ו! ו!( בר ו ורר
 רבכ ןיאו ןשייטסיילפל בוט םידיקפת קחשמל "םיתמ"ש םי

 ישוק תמרב םה תודיחהו םילודג יד
 ןקחשה תולוכי .תעצוממה ןמ ההובג

 תובוט תושדח ונל שי [נמג] ע8ת(88צ % /"תונכחל ו . ; . \ 7 יי מ - : - - - |

 .םלועה םע םידיקפת קחשמ אוה ו
 םירעה ןקחשה ינפב םיגצומ רופיסה ךשמהב הקיסומ ,יסאלק היצמינא ונגה
 ךותמ ,= 80641 לש םינושה םיכובמהו תא עיגרי יאדו אוהו קתרמ רי

 לע םיתעלו הריסב ,לגרב חטשה שוביכ םיניתממה ןונגסה יבבוח לש =- .
 .םייקנע םלוג ירוצי לש תונוסחה םהיפתכ
 םידיקפת קחשמכ ןנגוסמש וא11.כ ג א\5
 יעטק םג ליכמ ,םיטיירפס ססובמ ,יסאלק
 רשא ,םינוגילופ יססובמ םיידמימ תלת המיחל
 םירוצי ,םימסק ,קשנ-ילכ לש רחבמ םיגיצמ
 .םיפי םיעקר המכ םגו םיידוחי תוצלפמו

 .עטק לכל תומלשב תמאתומ הקיסומה
 םיכובמה .ההובג קחשמ תמר ליכמ םג קחשמה

 יב

 .וא41. תאו

 עודיה יטסימ םלועב שחרתמ \\|

 תריטב ליחתמ רופיסה +

 םישגפנ םירז השולשש זכיה .א

 גלשהל ידכ וידחי םירבוחו הנושארה סעפנ

 עזג תרזעב .םלועה תלצה - .

 ידכ השולשה ואצי ,₪1.\/-ה ,ידגאה םירזוחה

 לע םימייאמה םייתכתמה םידשה תא סינה

 < \ ו --

 תפחוושמת ררווז

 אלא ,ןויסנ תריבצ ידי לע אל תולוע

 םילספ תאיצמ ,תודיח ןורתפ תובקעב

 םע רוביד תובקעב ןכו רצוא תוביתו

 .םינוכנה םישנאה

 םהב ,םירחא םידיקפת קחשמל דוגינב
 ידי לע םתס תויומדה תא קזחל ןתינ

 ךכ תובקעבו םינמדזמ םיביוא םע המיחל
 שממ וכרטצת ןאכ ,ןויסנ תודוקנ תריבצ
 תולוכיה תא אוצמל ידכ בטיה שפחל
 .תויומדה לש תויובחה

 ןכוש /זז.כ 4₪א15 לש יתימאה קזוחה
 .קחשמה ךלהמב תויומדה חותיפה
 אצ תא קחשמ ןקחשה
 הסנמה ,תומולח ףדור ,א0 אך
 תולוכי ירוחאמש ןירותסמה תא רותפל
 הינשה תומדה .ולש תודחוימה המיחלה

 דייצ 168 ץ\א םטפ גקשפאיה

 רחא דימתמ שופיחב אצמנה ,תורצוא

 תומדהו .יביטמיטלואה חכה רוקמ

 6:61 18 1.צאא ,תישילשה

 החילצה אל ןיידעש הכיסנ ,ג קשז וזסש

 .הלש םסקה תולוכי תא חתפל

 א 41. דוע אל ילוא אוה ואוז.כ ג 5

 קחשמ טלחהב אוה ךא תג אד \8צ 7

 תוצלפמו םימסקב אלמש ,קזח םידיקפת

 .קתרמ רופיס ךותב םירוזשטש

 אן ₪15 ,ןונגסה יבבוח רובע

 םתוא ריאשיו הרוחסה תא קפסי

 א 1.-ש דע תוחפל ,םיקוסע

 .בורקה רבמטפסב עיגי = \אד \8צ 7

 וה \זוף :קחשמה "1:

 ןשייטסיילפ :רישכמה

 רפוע :קחיש

 1" הקיפרג

 88% - לילצ

 85% - קחשמ תמר
 84% - םייח ךרוא
 ו - ןויצ

 | קח69ה תדכטא |



 60 31.4 כ5-מ ונששואתה אל דוע

 מ הז קחשמ .102241. 2 ףסונ תוכמ

 מו ןיינעמו ןנער קחשמ ןונגס איה האצותה .םייתועמשמ םירופייש המכ תפסוה

 בוט .תויהל ךירצ אוהש המ קוידב אוהש

 קחשמבש הזל המוד יד הז קחשמב רופיסה

 רינרוט דוע םייקמ שש/ג\ןא רסיקה .םדוקה

 םדוקה קחשמה ןמ תויומדה לכו המיחל

 ןאכ אוצמל ןתינ ןהל ףסונב .םעפה םג תורזוח

 םע השא איה 61460 .תושדח תויומד 2

 06108 וליאו תומיהדמ ובמוק תועונת המכ

 ףורגיאב תולוכי םע קזחו הובג םחול אוה ץ

 תוידוס תויומד ןומה םג םנשי .ידנליאת

 רופיצה תומד ,63106080 ללוכ ,קחשמב

 לש תזאבז. תג אד 48צ תרדיסמ תעשעשמה

₪ 

 קחשמב הנתשה אל 10841.-ל סיסבה

 תועונתה בורו ההז הטילשה תטיש .ךשמהה

 קחשמה ,ינש דצמ .תוהז ורתונ תויומדה לש

 תרשרש תועונת לע רתוי ססובמ התע

 לש השדח הטיש ןאכ הסינכה 50035תרו
 הטישה .15ד תא 4א[5 םשב תועונת רושרש
 ףצר תריציל תופסונ תועונת רבחל תרשפאמ
 .והנשמל דחא ךסמ דחא ךסמ ןוכדע ןיב
 תוארנש תועונת לש תוארשרש איה האצותה

 .תויעבטו תוקלח

 שא-רודכ תעכ שי תומד לכל ,ךכל ףסונב
 שומישה .שומיש וב תושעל הלוכי איהש
 היגרנאהמ קלח לע רותיו ךירצמ שא ירודכב
 תורידאה היגרנאה תויומכ ךא ,תומדה לש
 טלחהב יבירהמ תודירומ וללה שאה ירודכש
 קירט ומכ עמשנ ילוא הז .העקשהה תא תווש

 קומחל ןתינ הב תיסחיה תולקה לבא ,לוז

 קשנב לוקשו ריהז שומיש הכירצמ שא רודכמ
 .הזה קזחה
 ןושארה קחשמב יוצמ היהש האקתפרהה בצמ

 ריע אוצמל ןתינ 10841. 2-בו הברהב רפוש

 םינוש םיכובמ רפסמו לייטל ןתינ הב המלש

 םיביוא רחא שופיחב קורסל ךירצ םתוא

 ןשית תומדהש גואדל ךירצ .םישדח תוחוכו

 .רתויב בוטה המיחל בצמב היהתש ידכ לכאתו

 ןתינ םהב םיתוריש ראשו תויונח םג שי ריעב

 לש התמיחל תלוכי תא רפשל ידכ שמתשהל

 .דואמ תירוקמ ןאכ ןויסנה תריבצ ךרד .תומדה

 .דרפנב ןויסנ תרבוצ תומדה ףוגב רביא לכ

 בוש תועונת ןתואב שומישש רבד לש ושוריפ
 ,תילנויצרופורפ אל תומד תריציל ליבו? בושו

 םירביאב השלח ךא ,דחא רביאב הקזחש

 .םירחאה
 חסונב ןומיא בצמ םג םייק קחשמב
 לע ןמאתהל םינקחש םילוכי וב דא א =א 2
 .תרשרש תועונת תיינבו תודחוימ תועונת
 היצפואב שמתשהל םג ןתינ הז בצמב
 ,רעישה עבצ תא תונשל תרשפאמה
 .תויומדה לש תופפכהו תושובלתה
 תוכמה קחשמל ךופהי אל ילוא 10841 2
 םלעתהל ןתינ אל ךא ,םלוכ לע רתויב ביבחה
 דואמ חלצומ תוכמ קחשמ והזש הדבועה ןמ
 .בר ןמזל תוכמ יבבוח קיסעיש

 109! /2 :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

7 
 הביצמ קחשמב הקיפרגה
 ונדטנינה לומ הער אל תורחת
 תווסח תויומדהש קר אל .4
 )יב
 תועיפומו דואמ תוקלח תוארנ
 ליגרה ןמ ההובג היצולוזרב
 ו )
 המיהדמ תוריהמב תואנ םג
 מ = יב יג = חג
 הוואתה לש םיטקפאה .ליגרה
 םימישרמ םיארנ םג קחשמב
 .שאה ירודכ דוחייבו דואמ

 89% - לילצ
 קחשמב םיילוקה םיטקפאה
 הקיסומה םגו םיחלצומ
 אל איהש תורמל ,תניוצמ
 לע שחותמל המיאתמ דימת
 .ךסמה

 93% - קחשמ תמר
 הבוה ,קחשמ יבצמ הברה

 דואמ הבוט הטילשו ,תועונת
 ןיב בוט בוליש תרצוי ,תומדב

 .רגתאו חתמ ,ןיינע ,האנה

 90% - םייח ךרוא

 קחשמ ונל האיבמ 500114 85 רבכו ןייוצמה תם זכ

 ךות 108/41. 1-ב חלצומ היהש המ לכ תא רזחשל חילצ

 ךשמה קחש

 .ירוקמה קחשמה ןמ תירשפא ךרד לכב רתוי

 | הוחתי אלש ,בוט תוכמ קחשמ

 סטו 6: א דו:א א :א 2"ב

 מעמ םכלצא קיזחי ןיידע ךא

 .בר ןמז ךרואל

 91% - ללוכ ןויצ
 כ 2
 .ותוא תוסנל

 ו שה תדבָאא |( ₪'קחסאבר החדרע
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85 380600+ 2 
 עויטסיילפ ינוסה לש רתויב םיחילצמה םיקחשמה דחא היה 6788%מְמ

 יןציפ קחשמ םיננכתמ ינוסבו ולש ךשמהה עיגי ויתסה תארקל .1996 תנש ךלהמב

 ןמנזור קראמ :תאמ

 יתשב תורחתהל דעונ ([גגה 0

 לש דופיקה קינוס :תומסרופמ דואמ תויומד

 תא .ודנטנינ לש ברברש-רבכעה ויראמו הגס

 :םכינפב גיצהל ךירצ אל הזה קחשמה ןונגס

 ,תוירי ,תוציפק ,הריהמ הציר יעטק הברה

 ,םיצפח ףוסאל ,תודחוימ תועונתו םיכלהמ

 רפוס והשימ דגנ םחלהל ,םירחא םיצפח קורזל

 רקיעה .דועו םיידוס םירבעמ אוצמל ,עשורמ

 הריהמ העונתו םיסקלפר הברה הז ,הזה ןונגסב

 .קחשמה תידי לע תינבצע דע

 רתויב בוטה קחשמה היה אל 68%

 הנהמ ,בוט קחשמ היה אוה .הזה ןונגסב אציש

 לכ ...לבא תיעוצקמו היקנ הרוצב יושע ,דואמ

 ןמאנ רתונ ויראמ תאו קינוס תא בהאש ימ

 םיננכתמ ינוסבש ,הביסה וז .הלאה םיינשל

 ,רוכזל ךירצ .6ז888 882610000 2 תא בטיה

 יכ הלק רתוי התיה קושב תורחתה ,הנש ינפלש

 תא האיצוה אל ןיידע ודנטנינ הרחתמה

 רחבנ 64-ויראמ רשאכ ,וישכע .64-ודנטנינה

 תכורעת לכבו תורחת לכב הנשה קחשמכ

 דואמ םייח ויהי 6ז:גגג-לו ינוסל ,םיקחשמ

 .םישק דואמ

 ואינ :ןשקאה תא הכישממ קחשמה תלילע

 לפונ אוה ןאכ .ץראה-רודכל לפונ סקטרוק

 תא םקשמ אוה הכותמ רשא תידוס הרעמל

 דגנ אצוי 6זגגג .ולש עשרה תיירפמיא

 סקטרוק ואינ לבא ולש תוינודזה תוינכותה
 ...המחלמל ןמוזמו ןכומ

 קחשמב העיקשמ ינוסש ,לעה-יצמאמל רוזחנ

 תורבח יתש ידי-לע חתופמ ומצע קחשמה .הזה
 ,ףסונב .1!חוצטופה| 1חזסזגטזוטסר [צהטשוצ [כ0סָפ

 תא הוולמ ירוקמה קחשמה לש חותיפה תווצ

 :האצותה .הזה קחשמ לש חותיפה תדובע
 קחשמה לש חותיפ לע םידבוע םישנא תואמ
 אל ינוסב .םירלוד יפלא תואמ לש העקשהב

 קחשמ" ראות לע ברקה תא דיספהל םינכומ
 ."הנשה

 / היהי קחשמה לש דעיה להקש ,הווקמ ינוס

 רו | אל ,דבלב םידליל קחשמ אל והז .רתויב בחר

 . | , תונבל ,םינבל קחשמ אלא ,דבלב םינבל קחשמ

 | | ,השעמל !הלעמו םירשעה ינב לש רגוב להקלו

 .דעיה להקב אוה ןשייטסיילפ ול שיש יִמ לכ
 תונהל הצורו ןשייטסיילפ ול ןיאש ימ םנ
 היצמינא םע תיתימא תומרופטלפ תייווחמ

 ינוס .קחשמה לש הרטמה להקב אוה - המודכו תויצאטומ ,קשניילכ ,ם םיבלש ,ןשקא הברה םע ,הקזח 45<
 קי הזה קחשמה

 ב עגנש ימ לכש ,הווקמ םג ינוס

 | תוול לכו אל רבעב ג

 , 3 תא וב היהי .שדחה קחשמה | תאש ,הווקמ ינ ויושנא רונ

[ 
 יות הברה םע לבא רבעהמ םתרכזש .רישכמה םע דחי םיושנא

 ₪ ומ |
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 הנושאר הנומת | :בלרמש |
 ,לבא .שדחה קחשמה ןותמ
 המיהדמה העידיל בלרמ'ל |

 " קר העיגת ,ינשה הקחשמנ
 ןושייטסיילפ

,4 

 ולס"

 הסות

 עמשמ א"

 רמול + \
 תוביגמו בוט תוארנש ,(תויאשמ 7.

 רחל

 עלו וו"
 רפלש .ריהדמ'

 ויה 7

 קחשמה .הז דגנ הז בכר-ילכ 16 לש ץור'מ *

 ,טפורק הראל

 יבשחמלו

\ | : 

 קחשמ אוהזזאא אוסוסז8קסז8 יצור'מ

 הזה קחשמב .ןשייטסיילפל חילצמ 0
 יכרדל םירבועו לולסה לולסמהמ ₪ =
 בכר-ילכ םע קרו ךאתוצחל ןתינ 2

 16 ללוכ ךשמהה קחשמ .4א4 העני" ₪3
 .דועו הציבה ,רבדמה םהבו םיש""

 רתוי) תוינוכמ רשע ןה תיתו
/ 

 ך יאנת'
 ןתינ בכרה-ילכ תא .םישקה חטש"

 תפסונ תורשפא .קחשמה ךלהמנ

 הזה קחשמהש ,תניינעמה הרושבה .דואמ בורקב תאצל דמוע ישילשה קרפ
 קחשמה לש םירצויה תוחומה תא ןנערל ידכ ?המל .8מומְע תרבח ידי-לע חתוט

 .ףרוטמו ירוקמ היהי שדחה קחשמה םגש .גואדל |

 .רבמבונ שדוח תארקל אצי

 קוש תא דיספהל אל וטילחה ינוסב
 ועיגי הנשה רבמצד תארקל .יס.יפה
 םימח דואמ םיקחשמ ינש קושל
 םה םיקחשמה .95 תונולח תביבסל
 .7א18ז66 1618] 277 16% 0

 *% ₪ )קה

 העטמ תויהל הלוכי תרתוכה ,ליגרכ
 תדמוע סיסונגיספ תרבח | .ידמל
 לש הסריג שדוחה דוע איצוהל

 םע 95 תונולחל םג וקשסטו 1.
 שדוחב קר .ידמימ-תלת יפרג ץיאמ
 .יס.יפה קושל אצי (יאמ ףוסב) רבעש

 םיבשחנ םיקחשמה ינש .תסזחחוו]8 ]

 .ןשייטסיילפה ילעב ברקב םיטיהלל

 5800185 01 6 =חווז6
 החלצהה תובקיעב ,דואמ דואמ יופצכו

 תורזחושמה תואסריגה לש תררחסמה

 ,"םיבכוכה תמחלמ" יטרס תרדיס לש

 תא לצנל תזרדזמ סטרא סאקול תרבח

 הזה קחשמה .קחשמ דועל הפונתה

 הכמ הירפמיאה" טרסה ןיב שחרתמ

 ."ייד'גה לש ובוש" טרסה ןיבל "תינוט

 ,קחשמ תונונגס השימח ללוכ קחשמה

 עברא ,םיבכרומ םיבלש הרשע

 ..[בומכו .תונוש ם"ס | תויורשפא

 ךותמ רשי םיחוקלה לילצו הקיפרג

 .םימסרופמה םיבכוכה לכ םע טרסה

 סיפ תסר'ג יהוז ,השעמל

 הנוחחאל שממ | אציש קחשמה

 .64-ודנטנינל

 וזססחצ =ןצסז

 תיבמ ,םיגד גיד לש קחשמ דוע והז

 הברהל םיכוז ולא םיקחשמ .הרייִס

 .תירבה-תוצראב | החלצה דואמ

 תורחתהל רשפאמ יחכונה קחשמה

 ןומלס ,ךמש יגד גודלו שארב-שאר

 רוטילקת יבג-לע אצו אוה .דועו

 .95 תונולחל



 דואמ בוט תננכתמ סטרא קינורטקלא

 תרדיסב ישימחה קחשמה תא

 עודיכו רוכזכ .(5ו/₪%6) תומישמה

 םייברק םירוטלומיס ןיעמב רבודמ

 [ושארה קחשמה | .םיקוסמ לט

 ,םינש שש ינפל אצי רבדמב המישמ

 .ץרפמה תמחלמל דואמ ךומסב

 העברא | דוע | ואצי | ויתובקיעב

 היה םהב ןורחאה רשאכ םיקחשמ

 ,תימוטאה המישמה | .50צו60| פח

 ואידלו לעטק ללוכ ,שדחה קחשמה

 םימיב םימלוצמה דחולמב םימישרמ

 .דנליאתב שממ ולא

 .ס\חז הע 6
 /(סו| ₪ ו

 תגיל לע ססובמ קחשמה .דחוימב ריהמ םיצורימ
 יקחשמ לע םי

| 
 הנושארל גצוי קחשמה .תירבה-תוצראב תיראלפופ דו ע םידבוע ינוסב
 אמ איהש ,64 81 םיצורימה

 .הטנלטאב 53 תכורעתב שדוחה

 =... קחשמ אוה אא [תסתה

 "לא  םקוממה היגטרטסא
 םכמ םיברל .ללחב 'םש
 18566 01 תא ריכזי אוה

 16 ללוכ קחשמה .ס0עסת
 רשפא  ףסונב) | םיעזג
 (םישדח םיעזג איצמהל

 הטושפ איה הרטמה רשאכ
 .םוקיה תא  שובכל =

 םיברל ריכזי ימאנוק תיבמ ץסצְמסְצ
 .האלפומה ןמרבמוב תרדיס תא םכמ

 ,םירבח המכ דגנ וקחשת קחשמב

 | םכילע רשאכ ,דחא שרגמ ךותב
 | קר רתונש דע םלוכ דגנ םחלהל
 / .חצנמה ןבומכ אוהש ,דחא והשימ
 ןומה ןאכ שי ןשקאה תא סיסתהל ידכ

 לכל .הריזב םירוזפ םיקוזיחו קשנ"ילכ
 -יקוזיח םע קתרמו ידוחי יפוא שי בלש
 | אצי קחשמה .ול םימיאתמה חוכ
 .ןשייטסיילפל בורקב

 ץבל תיאבצ היגטרטסא ןיב בלשמ קחשמה
 ץיקה תארקל אצי קחשמה .תיטילופ היגטרטסא
 .יס.יפה יבשחמל

 דועב תוכזל דמוע ןשייטסיילפה
 אוה םעפה ץורימה .םיצורימ קחשמ
 | | .תורחא תוינוכמ דגנ אלו ןועשה דגנ
 | אל שי םויסה וקל םכלש תינוכמה ןיב
 | ןומה אלא לתופמו ךורא שיבכ קר
 - .םייח-ילעב ,לגר-יכלוה ומכ םילושכימ
 ,םימויא ךרד יאנת ,םינוש םיצפח
 ,תוכרדמ לע גוהנל םכתא ובייחיש
 :הרטמה .דועו תבכר"יספ ,םיה-תפש
 .רהמ רתויש המכ לולסמה תא רומגל

 תוריה יקחשמ יבבוח
 "הרטנוק" לוע ןונגסב

 ןייק ןהו'ג .דואמ וחמשי
 .קחשמה לש רוביגה אוה
 םצעב איה תילאמשה ודי
 ללוכ קחשמה .קנע הבור
 .דואמ תודחוימ היאר תויוז

 . לר)

 תניעטל תדחוימ = .סוטסוט םג ואצמת בכרה-ילכ 22 ןיב
 השימחו | חוכה םיבלש רומא קחשמה .המודכו סובוטוא ,רדנט
 לש השוד ג תומכ קפסי הזה קחשמה .םייקנע ₪ - .ץיקה תאצל

 .הנשה ףוס תארקל ןשייטסיילפל אצי אוה .ןשקא לש ה



 טלשי רבכ םלועה ?ן-ה

 לכויש ימ ןיאו היפאמה
 הפוקתב .םיעושופה תא -

 םע דדומתהל ץלאי םלוו
 .לע-תוחוכ תולעב תויצא

 לא ופרטצה תויצאטומהמ -
 הב היפאמה לש עשרה ת

 תורחא תויצאטומש הע

 קדצה רובע םחלהל ועב

 .תמו

 ןקהמב

 .םינוש םירושיכו

 .יס.יפה יבשחמל הנשה

 .ןיינעמ קחשמ תויהל יופצ

 היגטרטסא קחשמ
 .:קוס | א[טעהקההוטל 4

 םיפצמ םיבו 5 4
 .בר ןמז הזמ ו

 לש תרוסמל ךייש קחל"
 תרבח ,הנורחאל .ו*

 תא רפשל הטילחה "
 דוע קחשמה לש הק'פ"

 קחשמל .קושל ורוג'ל
 יפל ,םיבלש ךרול 9 '-

 תיברמ לש תל
 יקחשמ

 .[:ןכוט \[6עג שו ור |

 ה 2
-%4 

 היה'

 ולכות קחשמה דל
 ת"צאטומה לא | ףרטצקי
 .םיערב םחלהל ידכ תונוטר

 5 0-0 80 םע תושדח תויצאטומ ןנכתל ןתינ ףסונבו תויצאטומ יגוס 4

 היגטרטסאה תא ןנכתל םירשפאמה ,םיבר םידמימ-תלת םיבלשמ בכרומ קחשמה
 | .םחלהל םג ףוסבלו םכל המיאתמה

 ףוס תארקל תיונחל אצי אוהו זורפורקימ איה הזה ןיינעמ דואמה קחשמל תיארחאה

 (;!!66ו2
 הגיל .שממ לש דרטמל תוכפוה םירֶזיי

 השעמל .םירזייח לוע הצובק

 .601166 תארקנ וז הגיל

 ,תוצובק 16 :םינושה טרופס

 טלחהב הז .דועו תשר יקחשמ

 ח יעזג ןיב תומחלמו תומוהמ .2021 הנשה

 לכ רובע םידחוימ םיקוח תעבוק איהו תמקומ תדחוימ
 .תונוש תוקולחמ רותפל דעונש ,ינדיתע טרופסב רבודמ

 ולורשפא דואמ הברה לולכי קחשמה

 תורשפא ,םינוש םיניגמו חוכ יקוזיח ,קחשמ תוריז 9
 ימדמב תוגוהנה .ת

 סה 2 %
+ [, 

 - 8 לש קחו ועיב קווישל הכז אלש , כז ביירדהגמל אצ' קחשמה ו החלצהל הכזש ,קחשמ ה 9 =

9 
 < ןרוטאסל אצי ךשמו קחשמש ,הזירכה הגס ,שד ְּ א |

 ןסח

 תונוכמ קחשמ אוה א קא
 הנורחאל .הגס לש חילצמ ואיד
 אקווד ותוא בסהל הטילחה 0

 רסמנ אל .95 תונולח תחת .יס.יפ
 ..ןרוטאסל הסריג לע

 0.8. קטזפטו( 01 08
 -יא הכזי הזה קחשמה םאש ,קפס ןיא
 היהי אוה תירבעל אלמ םוגריתל םעפ
 הזה קחשמב יכ ?המל .לודג טיהל
 קיתמ רבועש ,ןיד-ךרוע םימלגמ םתא
 .ךירצש ימ תא ןידל עבותו קיתל
 עוצקמל הבר הדהא שי ,עודיכ ,ץראב
 תוהמאש ,ונמבשח ןכלו םיטפשמה
 ..הנתמב ותוא תונקל וחמשי תובר
 רוטילקת יבג-לע אצי קחשמה !םתס
 .הנשה רבמטפס תארקל 95 תונולחל

 - ומ ו ו 1 ןוק אש וה אמ ₪
 5 |ןוה ו וו

 לש ןוכדיע ונגשה תואלת ררדב

 םיטיהלהמ המכ לש האיציה יכיראת

 םיכיראתה ינס לש םישדחה

 ,רמולכ .יאקירמאה קושל םיסחיתמ

 ,ןכתי .תיאקירמא הסריג םיקחשמ

 םדוק דוע ואצי םיקחשמהמ קלחש

 ,ללכ-ךרדבו | תינמי הסריגב
 המכ

 הסריגב םג | ךכ-ךחא םישדוח

 תוריקס תיברמ ,עודיב .תיאפוריאה

 תוססבתמ | ונְלְט םיקחשמה

 .תויאקירמאהו תוינפיה תואסריגה
7 

2 0 
 < זג%]

58 6 

7 
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 5%66| א6ו0ה
 םיקנט רוטלומיס לע םכתעד המ

 זקחשמל ףיכו הלעפהל טושפ .ריהמ

 תתל םיננכתמ ינוסבש המ קוידב הז

 קחשמ והז .ןשייטסיילפה ילעבל

 לכב אלמ ,לועפתל דואמ לק .ריהמ

 תא לצפל םכל רשפאמו םיביוא ינימ

 תרי[ .רבח דגנ םחלהלו קחשמה

 םינוש םיעקר לע תשחרתמ תוברקה

 ת"רבדמ | ,ינוריע ףונ םיללוכה

 ץוציפל ןתינ עקרהמ םיקלח .המודכו

 לש תואיצמה תריוואל םרות הזו

 .ותסה תארקל אצי קחשמה .קחשמה

 יקחשמ תרדיס לע הזירכה הגס

 .ןרוטאסל םיישדחה טרופסה

 \/סמ6 56068 תא תללוכ הרדיסה

 ,[צ 3% ,885608|] '98

 ו

 ]סטזומפ

 /\ סוסה

 ,/ סו 6

 6;הז

8 | 500068 

8 10086 

 .( תזה קוסת הוק

 יטסלפ חותינ רובעי א84 .ג6ווסמ '8

 הקיפרג םע  רתויב יתועמשמ

 .תשדוחמ תינוגילופ

 פאס ס=א
 עיגי ןשייטסיילפל ימאנוק לש טיהלה

 רבודמ .ןרוטאסל םג הנשה דוע

 טביהה ןמ תוחפל תרפושמ הסריגב

 אל ימאנוק ,רעצה הברמל .יפרגה

 תילגנא תרבוד הסריג קוושל תדמוע

 ..קחשמה לש

 ןרוטאסה תסריג לע הזירכה םוקפאק

 לע רסמנ םרט .₪זאו8!4א6 3 לש

 טבי.קחשמה לש קווישה ןיראת

 אל ימאנוק ,רעצה הברמל יפרגה

 תילגנא תרבוד הסריג קוושל תדמוע

 ..קחשמה לש

||| 67+ 2610 
 תובחרה קפיד

 לע הזירכה אזוצצוסמ 5106ו0% תרבח

 .[6(!ו6(₪0ז 111 רובע תומישמ קסיד

 ןילימ  דוע | ללוכ | רוטילקתה

 םיחטש לש םיעובר םירטמוליק

 הקסלא ,ןפי ,האירוק ,ןיס לעמ

 תומישמ 70 וב  והי  היסורו

 .תוצצפ דועו םיסוטמ דוע ,תושדח

 שממ תויונחל תאצל רומא רווילקת

 .ולא םימיב

 קוס 1094888166 תיבמ ףסונ קחשמ

 קחשמ והז .יעיבשה ןויגילה אוה

 .8606 |64 לש ןונגסב היגטרטסא

 קווישו הצפה םכסה םתחנ הנורחאל

 .פסטס(זטתו 0006!110 ןיבל ₪ק6 ןיב

 .ותסה תארקל רבכ טנרטניאה ךרד ץפות קחשמה לש 808160816 תסריג ,ליבקמב

))]%6 
 השעמל אוה 0

 ,ביבח (ןינת) לידוקורק

 קחשמל אצויש

 ןונגסב תומרופטלפ

 ,השעמל .יסאלק דואמה

 לתיה | ןושארה | עגרב

 החוקל הנומתהש ,חוטב

 לש שדח קחשמ ךןותמ

 והז ,אל לבא .ויראמו ישוי

 קר אצי םייתניבש קחשמ

 הזה ןינתל .ןשייטסיילפל

 םשב םירוצי ףוסאלו םינוש םייא עברא רובעל וילע ,תופי תועונת דואמ הברה שי

 יניפוא הז םג לבא ,םייתודלי תצק םיארנש ,םיבלש םיעברא ןאכ שי לכה-ךסב .םיבוג

 .וז הנשה ףוס תארקל תאצל רומא קחשמה .תומרופטלפה ןונגסל דואמ

 קנע תומרוטלפ קחשמ והז
 קחשמה תרטמ |.ןשייטסיילפל
 :תרכומו השודנ םכל עמשת
 תומדה .ףראנ רוטקוד תא חצנל
 -לע תאז השוע קחשמב תישארה
 הפלצה ללוכ תועונת רחבמ ידי
 ריכזמ .דועו היאד ,סופיט ,הבנזב

 11 שי קחשמל !אל וא קינוס תא
 ,םיידמימ-תלתו םילודג םיבלש
 2 ,םירגתא ,תודוכלמ ,םיביוא ןומה
 9 | < 000 - םיצפח ,םיידוס םירבעמו םירדח
 | רומא קחשמה .דועו םינוש חוכ-יקוזיח ,קשנ-ילכ ,םהב יששמתשהלו ףוסאל ךירצש
 | .בורקה רבמטפס תארקל ןשייטסיילפל תאצל



 םתאש דע .קחשמה תא דומלל םישדוח חקולש ,םיבר המחלמ יקחשמ לש ןורסיחה

 םכל סאמנ םצעב רבכ ,יוצרה קשנה-ילכ תא ליעפמ רותפכ הזיא םיעדוי רבכ

 וב טושפ רתוי המחלמ קחשמ חתפל הטילחה 86 866 תרבחש ,הביסה וז .קחשמהמ

 תמכחותמ הטילש םוקמב .ברקה תריזבו קחשמב אצמנ ןשקאהו ןיינעה רקיע

 תא .םירזייח לש םהיתופקתה תא ףודהל וצלאת וב ריהמ קחשמ ןאכ שי תבכרומו

 .קנטב םיגהונ םתא רשאכ וא ברק קוסמ םיסיטמ םתא רשאכ ופדהת ולאה תופקתהה

 ךסב .תורהנמו תוידאו ,שעג-ירה ,םילגנו'גהמ לחה םינוש םירוזא השיש שי קחשמב

 לכו םייתואיצמ דואמ םיפונה .תונהמו תובכרומ תומישמ םישימח טעמכ הפ שי לכה

 .יס.יפה יבשחמל ץיקה ףוס תארקל אצי קחשמה .ץוציפל ןתינ עקרב עיפומה רבד

 הזירכה תבשחמ תרבח

 תואקתפרה קחשמ לע
 ספות קחשמה | .קנע

 םירוטילקת השיש
 לע םג  אצי  הארנכו

 תרוביג .כצק רוטילקת

 אתבס איה קחשמה

 ףדרמב תאצויה ,תיעזיג

 תצובק ירחא שאונ

 תא ודדשש ,םילבחמ

 .הלש לושיבה רפס

 תכורעתב ףשחי קחשמה

 שדוחה ףוסב ךרעתש ,[1
 לארשיב .הטנלטאב

 .םישדוח רפסמ ךות קוושי קחשמה

 קחשמה תויונחל עיגי טסוגוא שדוחב
 680006 תרבח לש הזה קנע קנעה
 העברא יבג-לע עיגי קחשמה .5
 םינש שולש ושרדנ הרבחל .םירוטילקת
 עברא ללוכ קחשמה .קחשמה חותיפל
 .ידמל םימישרמ ואידיו יעטק לש תועש
 95 תונולחו סוד תביבסל םאתוי קחשמה
 תא םירידגמ \/65זוש000 5100108 ב .דחאכ

 .דחאכ יתונמואו ירודיב גשיהכ קחשמה

 //:500₪ 01 או5
 הריעצ תיסחי הרבח לש קחשמ והז
 קחשמב רבודמ .(נתתת\(ג6 םשב

 תחת םג לועפל דעוימה ,היגטרטסא
 םומינימה תשירד .טנרטניאה תשר
 ץיאמו 166 םויטנפ דבעמ איה ולש
 קחשמה !םיעבצ ןוילימ 16.7-ל יפרג
 .1998 תנש עצמא תארקל אצי

 מ ₪ א

 הריעצ הרבח לש היגטרטסא קחשמ
 10םמ05 םשב דואמ החיטבמו
 רבכ תויונחל עיגהל רומא קחשמה

 קחשל םינקחש 16-ל רשפאלו שדוחה

 הרבחה .טנרטניאה ךרד הז לומ הז

 ,אססט|4 :18תו6ז לע הנורחאל הזירכה

 -תלת הביבסב ללחב תוירי קחשמ

 אוה הרבחה לש קחשמ דועו .תידמימ

 תומרופטלפ קחשמ והז .6זג2+ 6

 .רייוצמ טרס לש יפוא םע

60303 7 
 .םיקחשמ יפסוא לע םיעגושמ םכמ םיבר

 םינשיו םיבוט םיקחשמ םיללוכ םיפסואה

 הידמהגמ תרבח .לוז תיסחי ריחמב

 תא לולכיש יעיבשה ףסואה לע הזירכה

 6808: 1[ ,8086 גה :םיקחשמה

 10ןוז4 | 1167066 0[ אווקהו 3ת6 0

 41 םואסחמ | 6060 אופנו ,תוחפג| 30

 ,/!ופ80סת 1 -סז66: (-עטשזוס ה ,]וח 2

 ב בלש | [רקה(06 | ,(6הסא גה

 ףסואה .410-(טס8ד 6640066 0%

 .םיקחשמ ג1-ו םירוטילקת הרשע ללוב

606: '1 

 רכה וה054ב 501ויאס תרבח

 [ 5 ?ש הרדיסב ףסונ קחשמ לע
 . םיב שחרתמ קחשמה 106 500

 ודוש לש תוניפסב המחלמ ובו

 םיבשחמל אצי קחשמה

 .רבמבונ ישדוח תארקל

- 
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 ו ו

 . | בשחמה ךסמ לע רתויב ףרוטמה םיצורימה קחשמ

 ה הרחתמ התא
5 

 . :תודוקנ רתוי לבקת תויח רתויו םישנא רתוי סורדתש לככ

 - | ו כ ו

₪ 

 .םישדח קשנ-ילכב םידייוצמ השולשה !םירזוח םיגניקיוה תשולש :

 : .התיבה םתוא ריזחתש ,ןמזה תנוכמ תא אוצמל םהילע .

 | , רי במת ו ו יי >>

7 

 - ו ו : .םקוינ קויד לש יפרגה עונמה לע ססובמה הלועפו תוירי קחשמ

 . !ךדילש דחא לכב תוריל ךילעו הקירמא םורדב בבותסמ התא

 ו ₪ .ןתריחבל תונוש תומר 14-ו םיבר קשנ-ילכ ךתושרל

 .תפחוס הקיסומו הקיפרג םע עורפ רומוה בלשמ קחשמה

 ו
 7-4 םינוש קשנ ילכ ,םימסק 68 ,םיעזג הנומשמ דחאב רחב

 4 \ כ גב רש לי ו גלוב ה מ בב
 | 5 .הנוש הרוצב קחשמ חתפתי רחבתש עזג לכ ירחא

 א ₪ ב | !בל-ומיש םילולמנה יבהוא 1
 : : . 3: . .חומ תפיטש םהל השעו םילולמנה לכ תא ףטח עשרה דא 4%
 ב יב

 .רידא !םילושכימו ישוק תומר ,הבשחמ תודיח ןומה | = = ,

 .םייוכיסה לכ דגנ !ןועשה דגנ ץורימל תאצל ןמזה עיגה
 ו-2 וב לע טבמב להנתמ קחשמה

 ו מ לש םישרמ רחבמ
 ג ןת !ךרדל אצ !הכחמ התא המל זא |

,- , 
. 

 .: י
 יש

 מַה 9


